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VÝ N OS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. júna 2001 č. 1865/2001 - 100, ktorým sa mení a dopĺňa
výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996 - 100 z 20. mája 1996,
ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového
kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 2478/2000 - 100 zo 4. septembra 2000

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách ustanovujú:

sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej
časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2478/2000 – 100 zo 4. septembra 2000 sa mení a dopĺňa takto:

Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 981/1996 – 100 z 20. mája 1996, ktorým

1. Článok 1 bod 2 znie:
V § 121 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Potraviny a ich zložky, vrátane prídavných látok,
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nemusia byť do 31. decembra 2001 označované
údajom podľa odseku 2 písm. f).“.

mom zložiek. Veľkosť písma nesmie byť menšia,
ako je veľkosť písma uvádzajúceho ostatné údaje
o zložkách potraviny.

2. Článok 1 bod 3 sa mení takto:
V § 142a odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Potraviny alebo ich zložky, vrátane prídavných látok, vyrobené z geneticky modifikovaných
surovín musia mať v označení informáciu pre konečného spotrebiteľa, ako aj pre odberateľov
v zariadeniach spoločného stravovania, že ide
o potraviny alebo ich zložky, vrátane prídavných
látok, obsahujúce geneticky modifikované organizmy alebo ich časti, deriváty alebo metabolity
alebo výrobky z nich. Označenie musí byť vyjadrené
slovami „výrobok obsahuje geneticky modifikované
organizmy“. Alternatívne možno uviesť znenie „geneticky modifikované“, a to v zozname zložiek, vrátane prídavných látok, bezprostredne po uvedení
príslušnej zložky alebo aj v poznámke pod zozna-
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(4) Podľa odseku 3 nemusia byť označené potraviny alebo ich zložky, vrátane prídavných látok,
a) ktoré neobsahujú bielkoviny, ani dezoxyribonukleovú kyselinu (DNA), pochádzajúce z genetickej modifikácie,
b) ak podiel zložky pochádzajúcej z genetickej
modifikácie v potravine vyrobenej z geneticky
modifikovaných sójových bôbov a z geneticky
modifikovanej kukurice nepresahuje 1 percento
príslušnej zložky, ak ide o náhodný výskyt.“.
2. Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.
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VÝ N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. júna 2001 č. 1867/2001-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca strukoviny a výrobky zo strukovín
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods.1 a § 30 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z.z.
o potravinách ustanovujú:
T R E T I A

Č A S Ť

OSOBITNÉ POŽIAD
AV K Y
DA
DVANÁSTA HLAVA
STRUKOVINY A VÝROBKY ZO STRUKOVÍN
Prvý diel
STRUKOVINY
Prvý oddiel
Základné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento diel tejto hlavy Potravinového kódexu
Slovenskej republiky (ďalej len „potravinový kódex“)
ustanovuje požiadavky na kvalitu strukovín určených na priamu ľudskú spotrebu alebo na výrobu
potravinárskych výrobkov z nich, na ich dovoz, na
manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
(2) Ustanovenia tejto hlavy potravinového kódexu sa nevzťahujú na kŕmne strukoviny, strukovú
zeleninu a osivo 1).
(3) Ak sa v tejto hlave potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na strukoviny a výrobky zo strukovín, na manipuláciu s nimi a na ich
uvádzanie do obehu ustanovenia prvej a druhej
časti potravinového kódexu 2) .
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.
o odrodách a osivách.
2) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/
1996 - 100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z.z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998 - 100 (oznámenie č. 284/1998 Z.z.).

§2
V y m e d zze
enie po
ojj m o
ovv
(1) Strukoviny sú vyzreté jedlé semená strukovinových rastlín, ktoré sú po úprave vhodné na ľudskú spotrebu; ide najmä o semená týchto rastlín:
a) hrach ( Pisum sativum L.),
b) šošovica ( Lens culinaris Med.),
c) fazuľa ( Phaseolus vulgaris L.),
d) sója ( Glycine max L.),
e) cícer ( Cicer arietinum L.),
f) hrachor ( Lathyrus L.),
g) bôb (Vicia faba L.).
(2) Druh strukoviny je príslušný botanický druh
strukoviny.
(3) Strukoviny v prírodnom stave sú vymlátené
strukoviny bez pozberovej úpravy a bez čistenia
a triedenia na sitách.
(4) Triedené strukoviny sú vymlátené semená
strukovín s pozberovou úpravou, čistené a triedené
na sitách; musia spĺňať požiadavky na kvalitu triedených strukovín určených na priamu ľudskú spotrebu alebo na výrobu výrobkov z nich.
(5) Nelúpané strukoviny sú celé jedlé semená
strukovín a ich časti, ktorých najmenej polovica povrchu je pokrytá šupkou.
(6) Lúpané strukoviny sú strukoviny, ktoré nemajú šupku a klíčne listy sú neoddelené alebo oddelené; môžu byť celé, polené alebo zlomky.
(7) Lúpané polené strukoviny sú strukoviny, ktoré
nemajú šupku a klíčne listy sú oddelené.
(8) Zlomky semena strukovín sú časti semena
menšie ako polovica semena.
(9) Predvarené strukoviny sú strukoviny technologicky upravené tak, aby sa skrátil čas ich konečnej
úpravy.
(10) Muškovité semená strukovín sú semená,
v ktorých sa vyskytujú mŕtve zrniarky ( Bruchidae
L.) v ktoromkoľvek štádiu ich vývoja.
(11) Škodcovia sú živý hmyz v ktoromkoľvek štádiu jeho vývoja.
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(12) Antraknóza je choroba strukovín spôsobená
parazitickými hubami.
(13) Nečistoty sú nežiaduce organické zložky
alebo anorganické zložky v príslušnom druhu strukoviny, najmä časti lodýh, listov, strukov, stoniek
a semená iných kultúrmych rastlín a divorastúcich
rastlín, prázdne semená, mŕtvi škodcovia a ich časti,
zemina, piesok, prach, kamienky, kovové a sklenené časti a prepad sitom s najmenšími kruhovými
otvormi pre príslušný druh strukoviny, ak nepatrí
do prímesí.
(14) Škodlivé nečistoty sú jedovaté a zdraviu
škodlivé semená burín, a to najmä kúkoľ poľný
( Agrostemma githago L.), hlaváčik letný ( Adonis
aestivalis L.), čermeľ roľný ( Melampyrum arvense
L.), štrkáč ( Rhinanthus L.), stoklas obilný ( Bromus
secalinus L. ), mätonoh mámivý ( Lolium temulentum
L.), ricín obyčajný (Ricinus communis L.), lipkavec
obyčajný ( Galium aparine L.), rozmnožovacie cibuľky divo rastúcich cesnakov, ako sú napr. cesnak guľovitý (Allium rotundum L.), cesnak guľohlavý
(Allium sphaerocephalum L.), cesnak poľný (Allium
vineale L.), námeľ, zrná napadnuté háďatkom pšeničným ( Tylenchus tritici Bauer ), chlamydospóry
(sneťové guličky) sneti mazľavej (rod Tilletia ),
hľuzenky (sklerócie) bielej hniloby ( Sclerotinia
sclerotiorum , San. et Tod.).
(15) Prímesi strukovín sú semená príslušného
druhu strukoviny s odlišnou kvalitou alebo iných
druhov strukovín znižujúcich ich celkovú hodnotu,
najmä mechanicky poškodené, povrchovo scvrknuté semená, ich zlomky, polovice semien a semená s prasknutou šupkou, naklíčené semená,
semená poškodené chorobami, škodcami, sušením
alebo samozohriatím, semená toho istého druhu
s inou farbou šupky a prepad sitom s kruhovými otvormi pre príslušný druh strukoviny, ak nepatrí do
nečistôt.
(16) Naklíčené semená strukovín sú semená
strukovín s viditeľnými znakmi rastu, s prasknutou
šupkou a viditeľným klíčkom.
(17) Poškodené semená strukovín sú nahnedlé,
tmavé alebo splesnivelé celé semená alebo ich
časti.
(18) Mechanicky poškodené semená strukovín
sú semená poškodené pri úprave strukovín, z ktorých chýba viac ako jedna štvrtina semena.
(19) Prirodzená vôňa strukovín je vôňa zdravých
a vyzretých strukovín po zbere a po pozberovej úprave.

(20) Cudzí pach strukovín je neprirodzený pach
strukovín, ako sú hnilobný alebo rozkladný pach,
plesňový pach, kvasný pach, zatuchnutý pach, pach
po chemickom ošetrení a pod.; rozlišuje sa slabý,
stredný a silný stupeň intenzity cudzieho pachu.
(21) Varivosť strukovín je pomer počtu uvarených semien strukovín za určitý čas k celkovému
počtu semien strukovín; vyjadruje sa v percentách.
Za uvarené sa považujú semená, ktoré možno po
ich úprave varením ľahko roztlačiť medzi prstami.
(22) Vlhkosť strukovín je množstvo vody, ktoré
sa prejavuje ako úbytok hmotnosti strukovín po ich
usušení, ktorý nastal za presne určených podmienok.
(23) Množstvo tuku strukovín je výťažok zo strukovín získaný extrakciou n-hexánom alebo petroléterom za presne určených podmienok
(24) Voľne ložené strukoviny sú strukoviny uložené bez akéhokoľvek obalu.
(25) Čistenie strukovín je mechanické oddeľovanie nečistôt a prímesí od strukovín.
§3
Členenie strukovín
(1) Podľa technologickej úpravy sa strukoviny
členia na
a) nelúpané,
b) lúpané
1. celé,
2. polené,
3. zlomky.
(2) Strukoviny podľa odseku 1 možno vyrábať
aj ako predvarené.
§4
Požiadavky na kvalitu strukovín
(1) Strukoviny musia byť zdravé, vyzreté na požadovaný stupeň zrelosti, čisté, len z jedného zberového ročníka, typickej vône, bez cudzích pachov
a cudzej chuti, neznečistené zeminou, nezaparené,
nezatuchnuté, nenahnité a neplesnivé.
(2) Strukoviny musia byť bez škodlivých nečistôt
a bez živých škodcov; pripúšťa sa výskyt 3 kusov
voľných mŕtvych škodcov v 1 kg strukovín.
(3) Na ľudskú výživu sa nesmú dodávať a spracúvať strukoviny napadnuté roztočmi.
(4) Strukoviny v spotrebiteľskom obale môžu
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obsahovať spolu najviac 15 hmotnostných percent
semien s prasknutou šupkou a polovíc semien
a najviac 5 hmotnostných percent semien mierne
znečistených zeminou; tieto množstvá sa nepovažujú za prímesi.
(5) Predvarené strukoviny nesmú obsahovať
semená znečistené zeminou.
(6) Varivosť strukovín určených na priamu ľudskú
spotrebu musí byť najmenej 90 hmotnostných percent pri dodržaní týchto podmienok:
a) dĺžka namáčania strukovín v pitnej vode pred
varením 12 hodín, ak ide o sóju a 2 hodiny, ak ide
o ostatné druhy strukovín,
b) dĺžka varenia strukovín najviac 120 minút, ak
ide o šošovicu a 150 minút, ak ide o ostatné
druhy strukovín.
(7) Strukoviny určené na priamu ľudskú spotrebu
musia spĺňať aj osobitné požiadavky na kvalitu
podľa druhého oddielu tohto dielu tejto hlavy potravinového kódexu.
§5
Označovanie
(1) V označovaní strukovín sa musí uvádzať rok
ich zberu a trieda kvality, ak je pre príslušný druh
určená.
(2) Dátumom výroby strukovín je dátum ich balenia do obalu.
(3) Názov strukoviny je len jej druhový názov.
(4) V názve upravených strukovín musí byť
uvedený spôsob úpravy strukoviny, ako napr. predvarená, lúpaná, polená a pod.
§6
Balenie, skladovanie a preprava strukovín
(1) Strukoviny možno skladovať len v suchých
skladoch so zabezpečeným vetraním, bez prístupu
priameho slnečného žiarenia.
(2) Strukoviny sa musia skladovať oddelene
podľa ich druhov a účelu použitia, podľa ich kvality
a ročníka zberu. Musia sa skladovať tak, aby sa
zachovala ich zdravotná neškodnosť, kvalita a biologická hodnota po celý čas skladovania.
(3) Vrecia so strukovinami sa musia skladovať
na paletách najviac v štyroch radoch vriec nad
sebou a takto vytvorené paletové jednotky sa musia
ukladať do stohu pozostávajúceho z troch paliet,
t.j. najviac dvanásť vrstiev vriec, ak ide o suché
strukoviny. Ak je vlhkosť strukovín vyššia ako

16 hmotnostných percent, musí sa počet znížiť na
najviac dva rady vriec nad sebou. Takto vytvorené
paletové jednotky sa musia ukladať do stohu pozostávajúceho z troch paliet, t. j. šesť vrstiev vriec.
Takto uložené vrecia musia byť najmenej 0,5 m od
steny skladu a o šírke radu najviac dve naprieč položené vrecia s dostatočne širokým priechodom
umožňujúcim kontrolu, vzorkovanie a potrebnú
manipuláciu.
(4) Voľne ložené strukoviny o vlhkosti do
16 hmotnostných percent možno skladovať v hromade najviac 2 m vysokej; ak je vlhkosť strukovín
väčšia ako 16 hmotnostných percent, musí byť
hromada primerane nižšia až o 0,5 m. Kvalitatívne
odlišné dávky strukovín musia byť oddelené priečkami.
(5) Balenie strukovín musí zodpovedať deklarovanej hmotnosti; prípustné sú tieto odchýlky od
deklarovanej hmotnosti:
a) od 5 g do 50 g -9 percent,
b) nad 50 g do 100 g -4,5 g,
c) nad 100 g do 200 g -4,5 percenta,
d) nad 200 g do 300 g -9 g,
e) nad 300 g do 500 g -3 percenta,
f) nad 500 g do 1 000 g -15 g,
g) nad 1 000 g do 10 000 g -1,5 percenta,
h) nad 10 000 g -0,5 percenta.
(6) Vačšia ako deklarovaná hmotnosť je prípustná.
Druhý oddiel
Osobitné požiadavky na kvalitu strukovín
§7
Hrach
(1) Semeno hrachu môže byť hladkozrnné alebo
vráskavé.
(2) Podľa farby sa hrach člení na
a) žltý hrach s farbou semena bieložltou, svetlooranžovou, oranžovou alebo žltou podľa odrody
hrachu; môže obsahovať najviac 5 hmotnostných percent zeleného hrachu; tieto semená sa
nepovažujú za prímes,
b) zelený hrach s farbou semena svetlozelenou,
olivovozelenou alebo zelenou podľa odrody hrachu; môže obsahovať najviac 5 hmotnostných
percent žltého hrachu; tieto semená sa nepovažujú za prímes,
c) zmes hrachu žltej a zelenej farby.
(3) Hrach sa člení do dvoch tried kvality a musí
spĺňať tieto požiadavky
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I. trieda kvality
II. trieda kvality
v hmotnostných percentách
a) vlhkosť najviac
16
b) prímesi a nečistoty
spolu najviac
2
z toho
1. semená vyžraté
a muškovité najviac 1
2. nečistoty najviac
1

16
4

3
1.

(4) Medzi prímesi a nečistoty hrachu sa započítava prepad sitom s kruhovými otvormi o priemere 4,5 mm.
§8
Lúpaný hrach
(1) Lúpaný hrach sa vyrába v týchto trhových
druhoch:
a) lúpaný hrach celý,
b) lúpaný hrach polený,
c) lúpaný hrach zlomkový.
(2) Podľa farby sa lúpaný hrach dodáva v týchto
trhových druhoch:
a) žltý alebo zelený; môže obsahovať najviac
5 hmotnostných percent hrachu inej farby,
b) zmes hrachu žltej a zelenej farby.
(3) Chuť lúpaného hrachu nesmie byť pri rozhryznutí horká alebo nakyslá.
(4) Vôňa lúpaného hrachu musí byť typická po
zdravom hrachu, nesmie byť stuchnutá, plesňová
a nesmie mať cudzí pach.
(5) Lúpaný hrach musí spĺňať tieto požiadavky:
a) vlhkosť najviac 15 hmotnostných percent,
b) nečistoty a poškodené semená najviac 1 hmotnostné percento, ak ide o zlomkový hrach 2 hmotnostné percentá,
c) množstvo nelúpaného hrachu najviac 2 hmotnostné percentá,
d) mechanicky poškodené semená najviac 5 hmotnostných percent, ak ide o celý hrach,
e) množstvo anorganických nečistôt môže byť
najviac 0,2 hmotnostného percenta.
(6) Polený hrach, ktorý obsahuje viac ako
30 hmotnostných percent mechanicky poškodených
semien, sa považuje za zlomkový; do zlomkového
hrachu sa zaraďujú časti zrna menšie ako polovica
semena hrachu, ktoré zostávajú na site s otvormi
o priemere 1 mm.
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§9
Šošovica
(1) Podľa farby sa šošovica člení na
a) zelenú šošovicu obsahujúcu semená farby zelenkastej až olivového odtieňa,
b) hnedú šošovicu obsahujúcu semená farby
hnedej až hnedočervenej,
c) striekanú šošovicu obsahujúcu semená, pri ktorých sa na základnej farbe vyskytujú tmavšie
škvrny s mramorovou kresbou jedného alebo
viac odtieňov a semená modrej farby.
(2) Podľa veľkosti sa šošovica člení na
a) veľkozrnnú šošovicu, z ktorej sitom s kruhovými
otvormi o priemere 6 mm prepadá najviac
20 hmotnostných percent zŕn,
b) drobnozrnnú šošovicu, z ktorej sitom s kruhovými otvormi o priemere 6 mm prepadá viac
ako 20 hmotnostných percent zŕn.
(3) Šošovica sa zaraďuje do dvoch tried kvality
a musí spĺňať tieto požiadavky:
I. trieda kvality
II. trieda kvality
v hmotnostných percentách
a) vlhkosť najviac
15
b) prímesi a nečistoty
spolu najviac
2
z toho
1. semená vyžraté
a muškovité najviac 1
z toho muškovité
semená najviac
0,1
2. nečistoty najviac
1

15
4

3
0,1
1.

(4) Medzi prímesi a nečistoty šošovice sa započítava prepad sitom s kruhovými otvormi o priemere 3,5 mm, ak ide o veľkozrnnú šošovicu a o priemere 2,5 mm, ak ide o drobnozrnnú šošovicu.
§ 10
Lúpaná šošovica
(1) Lúpaná šošovica sa vyrába v týchto trhových
druhoch:
a) lúpaná šošovica celá,
b) lúpaná šošovica polená,
c) lúpaná šošovica zlomková.
(2) Farba lúpanej šošovice môže byť žltá, ružová, hnedá alebo zelená. Príslušný druh môže obsahovať najviac 5 hmotnostných percent šošovice
inej farby.

(3) Vôňa lúpanej šošovice musí byť typická po
zdravej šošovici, nesmie byť stuchnutá, plesňová
alebo mať iný cudzí pach.
(4) Chuť lúpanej šošovice nesmie byť pri rozhryznutí horká alebo nakyslá.
(5) Lúpaná šošovica musí spĺňať tieto požiadavky:
a) vlhkosť najviac 15 hmotnostných percent,
b) nečistoty a poškodené semená najviac 2 hmotnostné percentá; ak ide o šošovicu polenú
a zlomkovú 3 hmotnostné percentá,
c) množstvo nelúpanej šošovice 2 hmotnostné
percentá,
d) mechanicky poškodené semená 5 hmotnostných percent, len ak ide o celú šošovicu,
e) množstvo anorganických nečistot najviac
0,2 hmotnostného percenta.
(6) Polená šošovica, ktorá obsahuje viac ako
30 hmotnostných percent mechanicky poškodených
semien sa pokladá za zlomkovú; zlomková šošovica môže obsahovať najviac 1 hmotnostné percento šošovicového odpadu, ktorý tvorí prepad sitom s kruhovými otvormi o priemere 1 mm.

§ 12
Sója
(1) Farba sóje môže byť svetložltá alebo tmavožltá, nazelenalá alebo zelená, alebo šedožltá podľa odrody sóje.
(2) Semená sóje musia byť podľa odrody rovnomerne guľaté alebo oválne.
(3) Sója sa zaraďuje do dvoch tried kvality a musí
spĺňať tieto požiadavky:
I. trieda kvality II. trieda kvality
v hmotnostných percentách
a) vlhkosť najviac
13
b) prímesi a nečistoty
spolu najviac
2
z toho
1. semená vyžraté
a muškovité najviac 1
2. nečistoty najviac
1

13
4

3
1.

(4) Medzi prímesi a nečistoty sóje sa započítava
prepad sitom s kruhovými otvormi o priemere 3,5 mm.

§ 11
Fazuľa

§ 13
Cícer

(1) Podľa farby sa fazuľa člení na
a) bielu fazuľu, ktorá môže obsahovať najviac
6 hmotnostných percent semien fazúľ farebných;
tieto semená sa nepovažujú za prímes,
b) farebnú fazuľu obsahujúcu semená farebnej
fazule jednotnej farby; môže obsahovať najviac
6 hmotnostných percent semien fazule inej farby;
tieto semená sa nepovažujú za prímes,
c) farebne miešanú fazuľu, ktorá môže obsahovať
zmes semien fazule rôznych odrôd a farieb.

(1) Podľa farby sa cícer člení na
a) cícer biely obsahujúci semená bielej až bledohnedej farby; môže obsahovať najviac 5 hmotnostných percent semien cíceru tmavohnedého,
tieto semená sa nepovažujú za prímes,
b) cícer tmavohnedý obsahujúci semená farby tmavohnedej; môže obsahovať najviac 5 hmotnostných percent semien cíceru bieleho, tieto
semená sa nepovažujú za prímes,
c) zmes bieleho a tmavohnedého cíceru.

(2) Fazuľa sa zaraďuje do dvoch tried kvality
a musí spĺňať tieto požiadavky:

(2) Cícer sa zaraďuje do dvoch tried kvality
a musí spĺňať tieto požiadavky:

I. trieda kvality II. trieda kvality
v hmotnostných percentách
a) vlhkosť najviac
16
b) prímesi a nečistoty
spolu najviac
2
z toho
1. semená vyžraté
a muškovité najviac 1
2. nečistoty najviac
1

16
4

3
1.

(3) Medzi prímesi a nečistoty fazule sa započítava prepad sitom s kruhovými otvormi o priemere
3,5 mm.

I. trieda kvality
II. trieda kvality
v hmotnostných percentách
a) vlhkosť najviac
15
b) prímesi a nečistoty
spolu najviac
2
z toho
1. semená vyžraté
a muškovité najviac 1
2. nečistoty najviac
1

15
4

3
1.

(3) Medzi prímesi a nečistoty cíceru sa započítava prepad sitom s kruhovými otvormi o priemere
5,0 mm.
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§ 14
Hrachor
(1) Farba semena hrachoru musí byť svetložltá
až olivovozelená, tvar hranatý.
(2) Hrachor musí spĺňať tieto požiadavky:
a) vlhkosť najviac 15 hmotnostných percent,
b) prímesi a nečistoty spolu najviac 4 hmotnostné
percentá,
z toho
1. semená vyžraté a muškovité najviac 1 hmotnostné percento,
2. nečistoty najviac 1 hmotnostné percento.
(3) Medzi prímesi a nečistoty hrachoru sa započítava prepad sitom s kruhovými otvormi o priemere 4,5 mm.
§ 15
Bôb
(1) Farba semena bôbu musí byť svetlohnedá
až zelenohnedá.
(2) Bôb musí spĺňať tieto požiadavky:
a) vlhkosť najviac 15 hmotnostných percent,
b) prímesi a nečistoty spolu najviac 4 hmotnostné
percentá,
z toho
1. semená vyžraté a muškovité najviac 1 hmotnostné percento,
2. nečistoty najviac 1 hmotnostné percento.
(3) Medzi prímesi a nečistoty bôbu sa započítava
prepad sitom s kruhovými otvormi o priemere
6,0 mm.
Druhý diel
V ý rro
o b k y zzo
o s t r u kko
ov í n
Prvý oddiel
Základné požiadavky
§ 16
Úvodné ustanovenia
(1) Tento diel tejto hlavy potravinového kódexu
ustanovuje požiadavky na výrobu a dovoz výrobkov zo strukovín, na manipuláciu s nimi a na ich
uvádzanie do obehu.
(2) Ak sa v tomto diele potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a dovoz
výrobkov zo strukovín ustanovenia prvej a druhej
časti potravinového kódexu 2).
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§ 17
V y m e d zze
enie pojmo
ovv
(1) Mlynské výrobky zo strukovín sú výrobky
vyrábané zo strukovín technologicky upravených
podľa druhu výrobku a mlynsky spracovaných na
požadovanú zrnitosť; sójové výrobky musia byť odhorčené.
(2) Múka zo strukoviny je strukovina zomletá na
rovnorodý prášok o zrnitosti zodpovedajúcej príslušnému druhu výrobku.
(3) Vločky zo strukovín sú priečne narezané
a roztlačené (navločkované) zrná strukovín, ktoré
boli predtým technologicky upravené podľa druhu
strukoviny.
(4) Odhorčené výrobky zo sóje sú výrobky, v ktorých boli pôsobením vlkosti a tepla odbúrané horké
látky a inaktivované enzýmy, ktoré by mohli spôsobiť opätovné zhorknutie.
(5) Mlynské plnotučné sójové výrobky sú výrobky vyrábané zo sójových semien alebo zo sójových
šrotov špeciálne upravených a pomletých na požadovanú zrnitosť.
(6) Mlynské odtučnené sójové výrobky sú výrobky vyrábané z odtučnených sójových šrotov
špeciálne upravených a pomletých na požadovanú
zrnitosť.
(7) Pražiarenské výrobky zo strukovín sú výrobky vyrábané zo špeciálne praných, vyčistených
a po vhodnej úprave pražených semien strukovín
alebo šrotov zo strukovín; možno ich pomlieť na
požadovanú zrnitosť.
(8) Sójové bielkovinové výrobky sú výrobky vyrábané zo sójových semien (bôbov) po odstránení
hlavných nebielkovinových zložiek.
(9) Extrudované výrobky zo strukovín sú výrobky
vyrábané zo strukovín kontinuálnym spracovaním
a tepelnou úpravou v extrudéri kombinovaným pôsobením tlaku, tepla a mechanických strihových síl.
(10) Sójový nápoj je tekutý výrobok vyrábaný
extrakciou sójových bielkovín vodou z drviny sójových bôbov.
(11) Sójový nápoj v prášku je výrobok vyrábaný
vysušením sójového nápoja alebo zmiešaním sójových a iných zložiek v suchom stave.
(12) Sójový koagulát TOFU je zrazenina sójových bielkovín, získaná vyzrážaním z koloidného
roztoku bielkovín pomocou koagulačného činidla.

(13) Zakysaný sójový výrobok je výrobok vyrábaný zo sójového nápoja procesom mliečneho
kysnutia.
(14) Zrnitosť mlynských výrobkov zo strukovín
je veľkosť častíc príslušného výrobku, stanovená
preosievaním sitami s určenými priemermi otvorov.
(15) Ureázový test je test, ktorý charakterizuje
stupeň odhorčenia alebo inaktivácie ureázy vo výrobkoch zo sóje.
§ 18
Členenie výrobkov zo strukovín

a)
b)
c)
d)

Výrobky zo strukovín sa členia na
mlynské výrobky zo strukovín,
pražiarenské výrobky zo strukovín,
naklíčené výrobky zo strukovín,
ostatné výrobky zo strukovín.
§ 19
Požiadavky na kvalitu výrobkov
zo strukovín

(6) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť alebo
vačší ako deklarovaný objem výrobkov zo strukovín
v obaloch sú prípustné.
Druhý oddiel
Mlynské výrobky zo strukovín
§ 20
Členenie
(1) Mlynské výrobky zo strukovín sa podľa zrnitosti a technologického spracovania členia na
a) drvinu,
b) krupicu,
c) múku,
d) púder,
e) vločky.
(2) Mlynské výrobky zo strukovín možno vyrábať
aj ako rozpustné alebo instantné.
§ 21
Požiadavky na kvalitu

(1) Na výrobu výrobkov zo strukovín možno
používať len zdravé semená strukovín typickej vône,
bez cudzích pachov a chutí, neznečistených zeminou, nezaparených, nezatuchnutých, nenahnitých
a neplesnivých.

(1) Mlynské výrobky zo strukovín musia mať
farbu, vôňu a chuť charakteristickú pre príslušny
druh strukoviny; nesmú mať horkastú, zatuchnutú
alebo inú cudziu vôňu a chuť.

(2) Výrobky zo strukovín musia byť bez živých
škodcov v ktoromkoľvek štádiu ich vývoja, ako aj
bez mŕtvych škodcov.

(2) Mlynské odhorčené sójové výrobky musia
mať ureázový test najviac 0,1 mg NH3 za 1 hodinu
pri navážke vzorky sójového výrobku 650 mg.

(3) Výrobky zo strukovín nesmú obsahovať anorganické nečistoty.

Tretí oddiel
Pražiarenské výrobky zo strukovín

(4) Výrobky zo strukovín musia byť upravené
a balené tak, aby sa počas prepravy a ďalšej manipulácii neporušila ich kvalita.
(5) Pri plnení výrobkov zo strukovín do obalov
sú prípustné tieto odchýlky:
Veľkosť obalu

Odchýlka od deklarovaného
množstva

do 50 g alebo ml
nad 50 g alebo ml do 100 g
alebo ml
nad 100 g alebo ml do 200 g
alebo ml
nad 200 g alebo ml do 300 g
alebo ml
nad 300 g alebo ml do 500 g
alebo ml
nad 500 g alebo ml do 1000 g
alebo ml
nad 1000 g alebo ml do 10000 g
alebo ml

-9 percent
-4,5 g alebo ml
-4,5 percenta
-9 g alebo ml
-3,0 percenta
-15 g alebo ml

§ 22
Požiadavky na kvalitu
(1) Pražiarenské výrobky zo strukovín sa vyrábajú v týchto trhových druhoch:
a) pražené strukoviny celé,
b) pražené strukoviny lúpané,
c) pražené mlynské výrobky.
(2) Pražiarenské výrobky zo strukovín možno
vyrábať aj ako ochutené.
(3) Pražiarenské výrobky zo strukovín musia mať
charakteristickú vôňu a chuť príslušnej praženej
strukoviny; nesmú mať trpkú, horkastú alebo zatuchnutú chuť a musia byť bez príchuti po pripálení;
ak ide o pražené mlynské výrobky, môže byť vôňa
a chuť menej výrazná.

-1,5 percenta
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Štvrtý oddiel
Naklíčené výrobky zo strukovín
§ 23
Požiadavky na kvalitu
Naklíčené výrobky zo strukovín možno vyrábať
len ako zámerne naklíčené strukoviny riadeným
procesom klíčenia v pitnej vode a zo semien strukovín, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prvom
diele tejto hlavy potravinového kódexu.

(3) Sójový nápoj musí spĺňať tieto fyzikálne
a chemické požiadavky:
a) sušina najmenej 5,0 hmotnostného percenta,
b) bielkoviny najmenej 0,2 hmotnostného percenta.
(4) Sójový nápoj v prášku musí spĺňať tieto fyzikálne a chemické požiadavky:
a) sušina najmenej 90 hmotnostných percent,
b) bielkoviny najmenej 2,0 hmotnostného percenta,
c) tuk najviac 30 hmotnostných percent.
Sójo
o a g u l á t TTO
OFU
ovv ý kko
a výrobky z neho

Piaty oddiel
Ostatné výrobky zo strukovín
§ 24
Špeciálne výrobky zo sóje

a)
b)
c)
d)

(1) Špeciálne výrobky zo sóje sa členia na
sójové nápoje,
sójový koagulát TOFU a výrobky z neho,
extrudované sójové výrobky,
iné sójové výrobky, ako sú zakysané sójové výrobky, výrobky zo sóje emulzného charakteru
(omáčky, dresingy, nátierky).

(2) V označení špeciálnych sójových výrobkov
sa musí uviesť množstvo bielkovín a množstvo tuku
v hmotnostných percentách alebo v inom kvantitatívnom vyjadrení podľa druhu výrobku; ak sa množstvo tuku vo výrobku vyjadruje ako množstvo tuku
v sušine, musí sa uviesť aj množstvo sušiny.
Sójový nápoj
§ 25
Požiadavky na kvalitu
(1) Sójový nápoj možno vyrábať ako neochutený
alebo ochutený; možno ho vyrábať aj v práškovej
forme.
(2) Sójový nápoj musí spĺňať tieto organoleptické
požiadavky:
a) konzistencia kvapalná, rovnorodá, bez hrubozrných častíc, jemná škrobová usadenina nie
je chybou,
b) farba mliečna, jemne krémová,
c) vôňa a chuť musí byť neutrálna, prípadne s miernym horkastým nádychom, bez cudzích príchutí,
ochutené druhy s príchuťou použitých ochucovadiel.
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§ 26
Požiadavky na kvalitu sójového koagulátu
TO F U

a)
b)
c)
d)

(1) Sójový koagulát TOFU možno vyrábať ako
neochutený,
ochutený,
údený,
výrobky zo sójového koagulátu.

(2) Sójový koagulát TOFU musí spĺňať tieto
organoleptické požiadavky:
a) vzhľad - výrobok musí mať celistvý povrch, prípustné sú malé trhliny, mierna nepravidelnosť
tvaru povrchu a mierne uvoľňovanie vody do
obalu nie je chybou,
b) konzistencia musí byť hladká, vláčna, medzi
prstami roztierateľná, pri reze zachovávajúca
tvar, na reze s malým počtom trhliniek a dierok,
c) farba musí byť biela až krémová, prípustné sú
ojedinelé tmavšie čiastočky; koagulát údený so
žltohnedým povrchom po údení; koagulát ochutený s viditeľnými kúskami prísad,
d) vôňa a chuť musí byť neutrálna, prípadne s miernym horkastým nádychom; koagulát údený má
príchuť po údení, koagulát ochutený má príchuť
po použitých ochucovadlách.
(3) Sójový koagulát TOFU musí spĺňať tieto
fyzikálne a chemické požiadavky:
a) sušina najmenej 10 hmotnostných percent,
b) bielkoviny najmenej 5,0 hmotnostného percenta.
§ 27
Označovanie
(1) Sójový koagulát možno označovať len názvom „TOFU“; v označení výrobku musí byť uve-

dená jeho charakteristika, napr. slovami „sójový výrobok“ alebo „sójový koagulát“.

Tretí diel
Falšovanie a prechodné ustanovenia

(2) V názve ochuteného sójového koagulátu
a údeného sójového koagulátu sa musí uvádzať
charakteristika ochutenia alebo použitie údenia, ak
ide o údený výrobok .
Sójové extrudované výrobky
§ 28
Požiadavky na kvalitu
(1) Sójové extrudované výrobky možno vyrábať
najmä vo forme
a) granulátu,
b) kociek,
c) plátkov,
d) nepravidelných hrudiek alebo hranolkov rôznej
veľkosti.
(2) Sójové extrudované výrobky možno vyrábať
aj ako ochutené.
(3) Sójové extrudované výrobky musia spĺňať
tieto organoleptické požiadavky:
a) farba okrová až svetlohnedá,
b) vôňa a chuť nevýrazná, bez cudzích pachov
a príchutí, pripomínajúca obilie; ochutené druhy
s príchuťou použitých ochucovadiel,
c) konzistencia výrobkov musí byť suchá, krehká,
s viditeľne hubovitou štruktúrou.
(4) Sójové extrudované výrobky musia spĺňať
tieto fyzikálne a chemické požiadavky:
a) sušina najmenej 90 hmotnostných percent,
b) bielkoviny v sušine najmenej 42 hmotnostných
percent,
c) tuk v sušine najviac 4 hmotnostné percentá.
§ 29
Označovanie
V obchodnom názve výrobku musí byť uvedená
forma jeho úpravy; ochutené výrobky musia mať
uvedený spôsob ochutenia.
Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
R
oman K
ováč, vv.. rr..
Roman
Ko

§ 30
Falšovanie
(1) Za falšovanie strukovín sa považuje označovanie strukovín vyššou triedou kvality, ako je skutočná trieda kvality.
(2) Za falšovanie výrobkov zo strukovín sa považuje, ak sa na ich výrobu použila
a) iná zložka, ako je deklarovaná,
b) iná technologická úprava, ako je deklarovaná.
Záverečné ustanovenia
§ 31
Prechodné ustanovenia
(1) Strukoviny a výrobky zo strukovín možno baliť
do spotrebiteľských obalov a obchodných obalov
s pôvodným označením do 31. júla 2002 a uvádzať
do obehu do dátumu ich najneskoršej spotreby.
(2) Strukoviny, ktoré nespĺňajú požiadavky na zatriedenie do tried kvality podľa tejto hlavy potravinového kódexu možno vyrábať v pôvodnej kvalite a baliť do spotrebiteľských obalov a obchodných obalov s pôvodným označením do 31. júla 2002 a uvádzať do obehu do dátumu ich najneskoršej spotreby.
(3) Výrobky zo strukovín s pôvodným obchodným názvom, napr. sójové mlieko, ktorý nespĺňa
požiadavky tejto hlavy potravinového kódexu,
možno vyrábať s pôvodným názvom do 31. júla
2002 a uvádzať do obehu do dátumu ich najneskoršej spotreby.
§ 32
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. augusta
2001.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
PPa
a vel K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,
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V Ý N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. júna 2001 č. 1809/2001 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca pochutiny
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách ustanovujú:
T R E T I A

Č A S Ť

OSOBITNÉ POŽIAD
AV K Y
DA
DVADSIATA

ŠTVRTÁ

HLAVA

POCHUTINY
Prvý diel
Kvasný ocot
§1
Úvodné ustanovenia

(2) Kvasný ocot liehový je kvasný ocot, ktorý sa
vyrába octovou fermentáciou liehu.
(3) Kvasný ocot vínny je kvasný ocot, ktorý sa
vyrába octovou fermentáciou hroznového vína; octová fermentácia hroznového vína prebieha s prídavkom liehu.
(4) Kvasný ocot ovocný je kvasný ocot, ktorý sa
vyrába octovou fermentáciou ovocného vína, muštu
alebo ovocia; octová fermentácia ovocného vína,
muštu alebo ovocia prebieha s prídavkom liehu.
(5) Kvasný ocot obilný je kvasný ocot, ktorý sa
vyrába octovou fermentáciou z obilia, ktorého škrob
sa štiepi na sacharidy iným procesom ako len pôsobením enzýmu diastáza, bez predchádzajúcej
destilácie.

(1) Tento diel Potravinového kódexu Slovenskej
republiky (ďalej len „potravinový kódex“) upravuje
požiadavky na výrobu a dovoz kvasného octu, na
manipuláciu s ním a na jeho uvádzanie do obehu.

(6) Kvasný ocot sladový je kvasný ocot, ktorý
sa vyrába octovou fermentáciou bez predchádzajúcej destilácie z jačmenného sladu s možnosťou
prídavku iného obilia, ktorého škrob sa štiepi na
sacharidy len pôsobením enzýmu diastáza.

(2) Ak sa v tomto diele potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a dovoz
kvasného octu, na manipuláciu s ním a na jeho uvádzanie do obehu ustanovenia prvej a druhej časti
potravinového kódexu 1).

(7) Kvasný ocot sladový destilovaný je kvasný
ocot, ktorý sa vyrába destiláciou kvasného octu sladového podľa odseku 6 pri zníženom tlaku; obsahuje prchavé látky len z kvasného octu sladového,
z ktorého je destilovaný.

§2
V y m e d zze
enie pojmo
ovv

(8) Kvasný ocot srvátkový je kvasný ocot, ktorý
sa vyrába zo srvátky octovou fermentáciou s prídavkom liehu bez predchádzajúcej destilácie.

(1) Kvasný ocot je potravina s okysľujúcim
účinkom, ktorá sa vyrába biologickým procesom
octovej fermentácie mikroorganizmami rodu Acetobacter a Gluconobacter , ktorou vzniká z etanolu
kyselina octová.

(9) Kvasný ocot medový je kvasný ocot, ktorý
sa vyrába z medu octovou fermentáciou s prídavkom liehu bez predchádzajúcej destilácie.

1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/
1996 - 100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť
a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového
kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996
Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998 - 100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
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(10) Kvasný ocot ochutený je kvasný ocot, ktorý
je ochutený, napr. výťažkami z korenín alebo z bylín,
bylinami alebo plodmi rastlín.
§3
Suroviny a iné zložky na výrobu
kvasného octu
(1) Na výrobu kvasného octu možno, ako suroviny, používať najmä

a) ovocie, obilniny, jačmenný slad, srvátku, med
a ďalšie výrobky poľnohospodárskeho pôvodu,
ktoré obsahujú škrob alebo sacharidy,
b) hrozno, hroznový mušt alebo ovocný mušt,
c) lieh.

(5) Dátum výroby kvasného octu je dátum jeho
plnenia do obalu.

(2) Na výrobu kvasného octu možno používať
najmä tieto prísady, prídavné látky a technologické
pomocné látky:
a) rastliny, najmä byliny, koreniny, ovocie, ich časti
alebo extrakty,
b) srvátku,
c) ovocné šťavy a koncentráty ovocných štiav,
d) prírodné aromatické látky,
e) med,
f) živiny, najmä kvasničný extrakt, autolyzáty
aminokyselín a ich soli,
g) číriace činidlá a filtračné činidlá,
h) jedlú soľ.

(1) Pri plnení kvasného octu do obalov sú prípustné tieto odchýlky:

§4
Požiadavky na kvalitu kvasného octu
(1) Kvasný ocot musí spĺňať požiadavky podľa
prílohy č. 1 k tejto hlave potravinového kódexu.
(2) Na výrobu kvasného octu podľa § 2 ods. 3
až 9 sa na zakvasenie suroviny používa kvasný ocot
liehový; kyselina octová v kvasnom octe môže pochádzať z kvasného octu liehového v množstve najviac 49 objemových percent.
§5
Označovanie kvasného octu
(1) Kvasný ocot vyrobený len z jedného druhu
suroviny musí mať názov tejto suroviny uvedený
v jeho obchodnom názve; kvasný ocot vyrobený
z viacerých druhov surovín musí mať v obchodnom
názve uvedené, že je vyrobený zo zmesi surovín
a použité suroviny musia byť uvedené v označení
zloženia podľa použitého množstva v zostupnom
poradí.
(2) Ak ide o kvasný ocot ovocný vyrobený z viacerých druhov ovocia, možno v obchodnom názve
uviesť slová „kvasný ocot ovocný“.
(3) Celkové množstvo kyselín musí byť uvedené
v blízkosti obchodného názvu, a to uvedením
najmenšieho množstva kyselín v g kyseliny octovej
na 100 g kvasného octu; skutočná hodnota sa
zaokrúhľuje na celé číslo.
(4) Ak sa na výrobu kvasného octu používa na
ochutenie jedna zložka alebo viac zložiek, ktoré dodávajú výrobku charakteristickú vôňu a chuť, musia
byť v obchodnom názve a v označení zloženia tohto
octu uvedené tak, aby spotrebiteľ nebol uvedený
do omylu.

§6
Balenie

Prípustná odchýlka pri 20 oC,
vyjadrená v

Menovitý objem

v ml

od
nad
nad
nad
nad
nad
nad 1

% menovitého
objemu

5 do
50
50 do
100
100 do
200
200 do
300
300 do
500
500 do 1 000
000 do 10 000

-9
-4,5
-3
-1,5

ml

-4,5
-9
-15
-

(3) Väčší ako deklarovaný objem kvasného octu
v obaloch je prípustný.
§7
Falšovanie
Za falšovanie kvasného octu sa považuje, ak
a) sa do obehu uvádza kvasný ocot , ktorý nespĺňa
požiadavky na kvalitu podľa prílohy č. 1 k tejto
hlave potravinového kódexu,
b) kyselina octová v kvasnom octe podľa § 2 ods.
3 až 9 pochádza z kvasného octu liehového
v množstve viac ako 49 objemových percent.
Druhý diel
Koreniny
§8
Úvodné ustanovenia
(1) Tento diel potravinového kódexu upravuje
požiadavky na výrobu a dovoz korenín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu; nevzťahuje sa na liečivé rastlinné drogy, čerstvú zeleninu,
čerstvé ovocie a sušené ovocie, čerstvé jedlé huby
a ich časti. Ustanovenia tohto dielu sa na sušenú
zeleninu, sušené jedlé huby alebo ich sušené časti
vzťahujú len vtedy, ak sa vyrábajú a uvádzajú do
obehu pre ich koreniace vlastnosti.
(2) Ak sa v tomto diele potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a dovoz
korenín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie
do obehu ustanovenia prvej a druhej časti potravinového kódexu 1).
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§9
V y m e d zze
enie pojmo
ovv
(1) Koreniny a korenia sú časti rastlín, a to najmä
koreň, cibuľa, kôra, listy, byliny, kvety, plody, semená alebo časti z nich, spracované nie viac ako
je technologicky nevyhnutné, ktoré sa pre svoj obsah vonných látok a chuťových látok používajú na
korenenie, zvýraznenie vône a chuti potravín; spravidla sú v sušenej forme. Jedlé huby sa považujú
za koreniny, ak sa pridávajú do potravín pre ich
koreniace vlastnosti. Koreniny môžu byť vcelku, vo
forme úlomkov, nakrájané, rozdrvené alebo pomleté.
(2) Koreninové zmesi sú zmesi pozostávajúce
len z korenín podľa odseku 1.
(3) Koreninové prípravky sú zmesi jednej koreniny alebo viacerých korenín podľa odseku 1 s vonnými látkami a chuťovými látkami a ďalšími technologicky nevyhnutnými zložkami. Koreninové prípravky musia obsahovať najmenej 60 hmotnostných
percent korenín; môžu obsahovať jedlú soľ v množstve najviac 5 hmotnostných percent bez uvedenia
jej percentuálneho zastúpenia na obale výrobku.
(4) Prípravky s koreninami sú zmesi zložiek s
koreninou alebo s viacerými koreninami podľa odseku 1 s vonnými látkami a chuťovými látkami; môžu obsahovať zložky len v množstve nevyhnutnom
na dosiahnutie účelu použitia.
(5) Polievkové korenie je zmes korenín, pozostávajúca zo sušených koreninových polievkových bylín a koreninovej zeleniny; okrem týchto zložiek
nesmie obsahovať žiadne iné zložky.
(6) Koreninová soľ je zmes jedlej soli s koreninou alebo viacerými koreninami, koreninovými prípravkami alebo sušenými rastlinnými časťami, ako
sú cibuľa, cesnak, pór. Koreninová soľ obsahuje
najmenej 15 hmotnostných percent korenín, okrem
cesnaku a viac ako 40 hmotnostných percent jedlej
soli. Pomer jedlej soli a korenín sa určuje tak, aby
spravidla dosolenie alebo dokorenenie iným spôsobom nebolo potrebné.
(7) Karí (karí korenie), je koreninový prípravok
obsahujúci kurkumu a ďalšie koreniny, a to najmä
čierne korenie, papriku, čili, zázvor, koriander, kardamón, klinčeky, nové korenie; môže obsahovať
aj iné prísady, ako sú škrob, strukovinová múčka,
dextróza, jedlá soľ. Jedlú soľ môže obsahovať
v množstve najviac 5 hmotnostných percent, ostatné prísady v množstve najviac 10 hmotnostných
percent.
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(8) Koreninové aromatické látky sú vonné látky
a chuťové látky vyrobené extrakciou korenín, ktoré
môžu byť viazané na vhodný nosič; obsahujú len
prírodné vonné látky a prírodné chuťové látky.
(9) Aromatizované koreninové prípravky sú
výrobky podľa odseku 3, v ktorých môžu byť koreniny úplne alebo čiastočne nahradené koreninovými
aromatickými látkami.
(10) Aromatizované koreninové soli sú výrobky
podľa odseku 6, v ktorých môžu byť koreniny celkom alebo čiastočne nahradené koreninovými aromatickými látkami.
(11) Amóm sú sušené semená plodov amómu
(Amomum aromaticum Roxb ., Amomum kepulaga
Sprague et Burk , Amomum krervanh Pierre ex
Gagnepain , Amomum subulatum Roxb . alebo
Amomum tsao-ko Crevost et Lemaire ) .
(12) Aníz sú zrelé plody bedrovníka anízového
(Pimpinella anisum L. ).
(13) Badián (hviezdicový aníz) sú sušené zrelé
plody anízovca pravého (Illicium verum Hooker F.).
(14) Bazalka sú sušené zhŕňané alebo rezané
nadzemné časti bazalky pravej (Ocimum basilicum
L. ).
(15) Biele korenie sú sušené zrelé plody čierneho korenia (Piper nigrum L.), z ktorých je odstránená vrchná vrstva perikarpu.
(16) Bobkový list sú sušené listy vavrína pravého (Laurus nobilis L. ) .
(17) Borievka sú sušené plody borievky obyčajnej (Juniperus communis L. ) .
(18) Černuška sú sušené semená černušky siatej (Nigella sativa L.) alebo černušky damascénskej
(Nigella damascena L. ) .
(19) Čierne korenie sú po fermentácii sušené
nezrelé zelené plody čierneho korenia (Piper nigrum L. ).
(20) Dlhé korenie sú sušené zrelé plody pieporu
dlhého (Piper longum L. ) .
(21) Ďumbier (zázvor) sú umyté a vysušené
alebo dekortikované a vysušené, vápnené alebo
nevápnené podzemky ďumbiera lekárskeho (Zingiber officinale Roscoe ) .

(22) Fenikel sú zrelé plody fenikla obyčajného
(Foeniculum vulgare P. Mill. ) .
(23) Galgán sú sušené podzemky alpínie galangovej (Alpinia galanga Wild) alebo alpínie liečivej
(Alpinia officinalis Hance).
(24) Granátové semená sú sušené semená granátovníka púnskeho (Punica granatum L. ) .
(25) Horčica biela sú semená horčice bielej (Sinapis alba L. ).
(26) Horčicové semená sú semená odrôd kapusty (Brassica bois, Brassica hirta Moench ,
Brassica nigra Koch, Brassica juncea Czern.) alebo
semená príbuzných odrôd.

(39) Mäta sú sušené nadzemné časti mäty
roľnej (Mentha arvensis L.), mäty piepornej (Mentha
piperita L. ) alebo mäty sivej (Mentha spicata L.).
(40) Medovka sú sušené nadzemné časti medovky lekárskej (Melissa officinalis L. ).
(41) Muškátový kvet sú sušené zrelé šupy tvoriace obal semien muškátovníka voňavého (Myristica fragans Houtt. ).
(42) Muškátový orech sú sušené vápnené alebo
nevápnené vylúpané jadrá zrelých plodov muškátovníka voňavého, na ktorých môže byť jemná vrstva vápna.
(43) Nové korenie sú sušené plody pimentovníka pravého (Pimenta officinalis Lindl. ).

(27) Horčicový prášok (mletá horčica) je prášok
vyrobený z horčicových semien, z ktorých sa prevažne odstránili šupy, pričom sa môže odstrániť aj
časť viazaného oleja.

(44) Palina (estragón) sú sušené listy a kvety
paliny dračej (Artemisia dracunculus L. ).

(28) Kapary sú plody kapary tŕnitej (Capparis
spinosa L. ) .

(45) Pamajorán (oregano) sú sušené zhrnuté
kvitnúce výhonky pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare L. , Origanum majorana L. alebo Origanum onites L. ).

(29) Kardamón sú sušené vylúpané semená
plodov kardamónu malabarského (Elettaria cardammonum W. M. ) .

(46) Paprika sú rozdrvené sušené zrelé plody
rôznych foriem papriky ročnej (Capsicum annuum
L. ) zbavenej stopiek a kalichov.

(30) Kajenská paprika (čili paprika) sú sušené
zrelé plody drobnoplodých pálivých odrôd paprík
(Capsicum frutescens L. , Capsicum baccatum L. ,
Capsicum fastigiatum L. ) .

(47) Pažítka sú sušené listy cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L. ).

(31) Klinčeky sú sušené kvetné puky klinčekovca korenného (Eugenia caryophyllata Thumb . L. ) .

(48) Petržlen sú sušené nadzemné časti petržlenu záhradného (Petroselinum crispum Miller Nyman ex A. W. Hill, Petroselinum hortense H. alebo
Petroselinum sativum Hoffm .) .

(32) Koriander sú sušené plody koriandra siateho (Coriandrum sativum L. ) .
(33) Kôpor sú sušené nadzemné časti kôpru
voňavého (Anethum graveolens L. ).
(34) Kôprové semená sú sušené plody kôpru
voňavého.
(35) Kubéby sú sušené zrelé plody pieporu kubébového (Piper cubeba L. ).

(49) Rasca sú sušené zrelé semená rasce lúčnej (Carum carvi L. ) alebo rasce rímskej (Cuminum
cuminum L. ) .
(50) Rozmarín sú sušené listy rozmarínu lekárskeho (Rosmarinus officinalis L. ) .
(51) Sladké drievko sú sušené nadzemné časti
sladovky hladkoplodej (Glycyrrhiza glabra L.) .

(36) Kurkuma sú sušené podzemky kurkumy
dlhej (Curcuma longa L. ).

(52) Saturejka sú sušené nadzemné časti saturejky záhradnej (Satureia hortensis L. ) alebo saturejky horskej (Satureia montana L. ) .

(37) Ligurček sú sušené listy ligurčeka lekárskeho (Levisticum officinale Koch .).

(53) Senovka sú semená senovky gréckej
(Trigonella foenum-graecum L. ) .

(38) Majorán sú sušené zhŕňané alebo rezané
nadzemné časti majoránu záhradného (Majorana
hortensis Moench ).

(54) Sumach sú sušené mleté plody škumpy
koželužskej (Rhus coriaria L. ).
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(55) Šafrán sú sušené blizny kvetu šafrana
pravého (Crocus sativus L. ) .
(56) Šalvia sú sušené listy šalvie lekárskej
(Salvia officinalis L.) .
(57) Škorica je sušená kôra odrôd škoricovníka
(Cinnamomum ceylonicum Blume , Cinnamomum
loureirii Nees , Cinnamomum burmanii Blume ,
Cinnamomum aromaticum Nees syn .
Cinnamomum cassia) , z ktorých sa celkom alebo čiastočne odstránila vrstva vonkajších pletív.
(58) Tymian sú sušené zhŕňané alebo rezané
nadzemné časti dúšky tymianovej (Thymus vulgaris L. ) alebo dúšky materinej (Thymus serpyllum
L. ) .
(59) Vanilka sú sušené celé struky vanilky pravej
(Vanilla fragrans Salisb. Ames ), vanilky tahitskej
(Vanilla tahitensis Moore ) alebo vanilky pompónovej (Vanilla pompona Schiede).
(60) Vôňovec sú sušené nadzemné časti vôňovca citrónového (Cymbopogon citratus DC
Stapf. ) .
(61) Zelené korenie sú sušené nezrelé plody
čierneho korenia (Piper nigrum L. ).
(62) Zelerové semená sú sušené plody zeleru
voňavého (buľvového) (Apium graveolens L. ).
(63) Zelerová vňať sú sušené nadzemné časti
zeleru voňavého alebo zeleru listového (Apium
foliatum L. ).
(64) Vlastné organické prímesi sú časti vlastnej
koreninovej rastliny, predovšetkým úlomky stonky,
plodu, listov, semien alebo prázdnych plodov.
(65) Cudzie organické prímesi sú najmä časti
rastlín, plodov alebo semien pochádzajúcich z iných
rastlín, zvyšky hmyzu alebo lariev.
(66) Cudzie prímesi anorganického pôvodu sú
prímesi iného ako organického pôvodu, najmä hrudky hliny, kamienky alebo piesok.
§ 10
Požiadavky na kvalitu
(1) Na výrobu korenín sa používajú najmä časti
rastlín, ktoré sú uvedené v § 9 ods. 11 až 63.
(2) Na výrobu mletých korenín podľa § 9 ods. 1
a na výrobu mletých koreninových zmesí alebo
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drvených koreninových zmesí podľa § 9 ods. 2
možno používať protihrudkujúce látky v množstve
najviac 1 hmotnostné percento.
(3) Fyzikálne a chemické požiadavky na koreniny sú uvedené v prílohe č. 2 k tejto hlave potravinového kódexu.
§ 11
T e c h n o l o g i c k ý p rro
o c e s v ý rro
ob
y
by
(1) Suroviny na výrobu korenín musia byť pred
výrobou očistené, zbavené hmyzu a iných živočíchov a vysušené.
(2) Koreniny sa počas sušenia musia zabezpečiť proti znečisteniu a inému znehodnoteniu; sušením sa nesmú znehodnotiť najmä ich vonné a chuťové vlastnosti.
(3) Koreniny sa upravujú najmä krájaním, lámaním, drvením alebo mletím; do obehu ich možno
uvádzať aj ako celé časti rastlín.
§ 12
Označovanie
(1) Jednozložkové koreniny musia mať v obchodnom názve uvedený druhový názov koreniny
a jej technologickú úpravu.
(2) V obchodnom názve koreninovej papriky
musí byť uvedené aj jej zaradenie podľa obsahu
kapsaicínu, a to sladká, polosladká alebo štipľavá.
(3) V obchodnom názve koreninovej zmesi podľa § 9 ods. 2 musí byť uvedené označenie slovami „zmes korenín“, „zmes korenia“ alebo „koreninová zmes“, pričom zloženie koreninovej zmesi sa
uvedie v označení zloženia podľa množstva zložiek
v zostupnom poradí; v obchodnom názve sa musí
uviesť aj technologická úprava a odporúčaný účel
použitia.
(4) V obchodnom názve koreninového prípravku
podľa § 9 ods. 3 musí byť uvedené označenie slovami „koreninový prípravok“ a odporúčaný účel použitia; ak obsahuje viac ako 5 hmotnostných percent jedlej soli, musí byť v označení zloženia uvedené aj jej množstvo v percentách.
(5) V obchodnom názve prípravku s koreninami
podľa § 9 ods. 4 musí byť uvedený odporúčaný účel
použitia, napr. „prípravok na korenenie klobás“; ak
obsahuje viac ako 5 hmotnostných percent jedlej

soli, musí byť v označení zloženia uvedené aj jej
množstvo v percentách.

Tretí diel
Horčica a iné chuťové prípravky

(6) V obchodnom názve koreninovej soli podľa
§ 9 ods. 6 musí byť uvedený druh použitého korenia
alebo účel použitia; ak je v obchodnom názve uvedený druh použitého korenia, tak tento musí byť spojený so slovom „soľ“, napr. „zelerová soľ“, „bylinková soľ“ a pod.; ak je v obchodnom názve uvedený
odporúčaný účel jeho použitia, tak tento musí byť
doplnený slovným označením „koreninová soľ“,
napr. „koreninová soľ na pečené kura“, „koreninová
soľ na bravčové pečené“.
(7) Koreninový prípravok podľa § 9 ods. 7 sa
označuje obchodným názvom „karí“ alebo „karí
korenie“; v označení jeho zloženia sa uvedie zoznam jednotlivých zložiek v zostupnom poradí.
(8) V obchodnom názve aromatizovaných koreninových prípravkov, aromatizovaných koreninových solí podľa § 9 ods. 9 a 10 musí byť uvedené
označenie slovami „aromatizovaný koreninový
prípravok“ alebo „aromatizovaná koreninová soľ“
a odporúčaný účel ich použitia alebo druh korenia.
(9) Dátum výroby korenín je dátum ich balenia
do obalu.
§ 13
Balenie a uvádzanie do obehu
(1) Pri plnení korenín do obalov sú prípustné tieto
odchýlky:
Menovitý objem

vg

od
nad
nad
nad
nad
nad
nad 1

5 do
50
50 do
100
100 do
200
200 do
300
300 do
500
500 do 1 000
000 do 10 000

Prípustná odchýlka
vyjadrená v
% menovitej
hmotnosti

g

-9
-4,5
-3
-1,5

-4,5
-9
-15
-

(3) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť korenín v
oblaloch je prípustná.
§ 14
Falšovanie
Za falšovanie korenín sa považuje, ak sa do obehu uvádzajú koreniny, ktoré nespĺňajú požiadavky
a) podľa § 9 ods. 1 až 10,
b) na kvalitu podľa prílohy č. 2 k tejto hlave potravinového kódexu.

§ 15
Úvodné ustanovenia
(1) Tento diel potravinového kódexu upravuje
požiadavky na výrobu a dovoz horčice a iných chuťových prípravkov, na manipuláciu s nimi a na ich
uvádzanie do obehu.
(2) Ak sa v tomto diele potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a dovoz
horčice a iných chuťových prípravkov, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu ustanovenia prvej a druhej časti potravinového kódexu 1).
§ 16
V y m e d zze
enie po
ojj m o
ovv
(1) Horčica je potravina, ktorá sa vyrába najmä
z mletých semien horčice bielej (Sinapis alba L. ),
kapusty čiernohorčičnej ( Brassica nigra (L.) Koch.)
a kapusty sitinovitej ( Brassica juncea (L.) Czern.),
kvasného octu, jedlej soli, korenín a cukru.
(2) Plnotučná horčica je horčica, ktorá sa vyrába
z neodtučnených, jemne zomletých semien
svetložltých druhov horčice bielej; má korenistú a
octovú vôňu, jej chuť je korenistá, pomerne ostrá,
kyslastá a mierne slaná.
(3) Kremžská horčica je horčica, ktorá sa vyrába
z mletých semien žltých druhov horčice s prídavkom
z neodtučnených, nahrubo zomletých alebo drvených semien horčice čiernej; obsahuje zreteľné tmavé časti šúp a jej chuť je sladkastá a jemne korenistá.
(4) Dijonská horčica je horčica, ktorá sa vyrába
z neodtučnených semien horčice hnedej, z ktorých
sa odstránili šupy.
(5) Ochutená horčica je plnotučná horčica s prídavkom ochucujúcich zložiek, ktoré jej dodávajú
charakteristické chuťové vlastnosti.
(6) Iný chuťový prípravok je výrobok alebo polotovar alebo polovýrobok určený na použitie bez jeho
tepelnej úpravy najmä na ochutenie pokrmov; môže
byť práškový, pastovitý alebo tekutý. Medzi iné chuťové prípravky sa zaraďujú najmä studená omáčka
(dressing), zálievka na zeleninový šalát, polotovar
na prípravu studenej omáčky a polotovar na prípravu zálievky na zeleninový šalát.
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(7) Prímesi organického pôvodu sú semená
kultúrnych olejnín, okrem semien horčice, semená
horčice so zrejmými znakmi klíčenia, zlomky horčicových semien, semená horčice poškodené škodcami, semená horčice so zmenenou farbou šupky
a čiastočne porušeným jadrom, semená nevyzretej
horčice zelenej farby a semená so zeleným jadrom.
(8) Nečistoty sú nečistoty
a) organického pôvodu, a to najmä semená kultúrnych rastlín alebo divo rastúcich rastlín, okrem
kultúrnych olejnín, prázdne semená olejnín bez
jadra, semená so zmenenou farbou šupky a tmavým jadrom, časti stopiek, lodýh, šešúľ a listov,
b) anorganického pôvodu, a to najmä zemina, piesok, prach, kamienky.
Požiadavky na výrobu
§ 17
Suroviny a iné zložky na výrobu horčice
(1) Na výrobu horčice možno používať najmä
a) semená
1. horčice bielej,
2. kapusty čiernohorčičnej,
3. kapusty sitinovitej,
b) pitnú vodu,
c) kvasný ocot,
d) jedlú soľ,
e) cukor alebo náhradné sladidlá,
f) chren, cibuľu alebo inú zeleninu,
g) víno,
h) koreniny,
i) vonné látky a chuťové látky,
j) antioxidanty a konzervačné látky.
(2) Na výrobu horčice sa nesmú používať horčicové semená s viac ako 2 hmotnostnými percentami prímesí organického pôvodu.
§ 18
Zložky na výrobu iných chuťových
prípravkov
Na výrobu iných chuťových prípravkov možno
používať najmä
a) kvasný ocot,
b) jedlú soľ,
c) cukor alebo náhradné sladidlá,
d) škrob,
e) rastlinný olej,
f) jogurt,
g) horčicu,
h) chren, cibuľu alebo inú zeleninu,
i) víno,
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j) koreniny,
k) vonné látky a chuťové látky,
l) antioxidanty, konzervačné látky a iné prídavné
látky
m ) pitnú vodu.
§ 19
Označovanie
(1) V obchodnom názve horčice musí byť uvedené označenie, že ide o plnotučnú horčicu, kremžskú horčicu, dijonskú horčicu alebo ochutenú horčicu.
(2) V obchodnom názve horčice možno uvádzať
označenie slovom „ostrá“, ak sa táto vlastnosť dosiahne horčicovými semenami a označenie slovom
„sladká“, ak sa táto vlastnosť dosiahne cukrom
alebo náhradným sladidlom.
(3) V obchodnom názve ochutenej horčice sa
musia uvádzať ochucujúce zložky použité na dosiahnutie jej charakteristickej chuti.
(4) V obchodnom názve iného chuťového prípravku musí byť uvedená charakteristika označená
slovami, ako napr. „studená omáčka“ alebo „dressing“,
„prípravok na studenú omáčku“ alebo „prípravok
na dressing“, „zálievka“ alebo „prípravok na zálievku“.
(5) V blízkosti obchodného názvu iného chuťového prípravku musí byť uvedený účel jeho použitia
a jeho prevažujúce organoleptické vlastnosti; ak ide
o prípravok vo forme polotovaru, musí sa uviesť aj
návod na jeho prípravu.
(6) Dátum výroby horčice a dátum výroby iného
chuťového prípravku je dátum ich balenia do obalu.
§ 20
Požiadavky na kvalitu horčice a iných
chuťových prípravkov
(1) Horčica musí spĺňať fyzikálne a chemické
požiadavky uvedené v prílohe č. 3 k tejto hlave potravinového kódexu.
(2) Na zahustenie horčice sa nesmie používať
škrob, múka ani sójová múka. Do horčice sa nesmie
pridávať horčicový olej.
§ 21
Balenie
(1) Pri plnení horčice a iných chuťových prípravkov do obalov sú prípustné tieto odchýlky:

Menovitá hmotnosť
alebo objem
hmotnosť v g
alebo menovitý
objem v ml
od
nad
nad
nad
nad
nad
nad 1

Prípustná odchýlka, vyjadrená v
% menovitej hmotnosti
% menovitého objemu

5 do
50
50 do
100
100 do
200
200 do
300
300 do
500
500 do 1 000
000 do 10 000

-9
-4,5
-3
-1,5

g alebo ml

-4,5
-9
-15
-

(2) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť horčice
alebo iného chuťového prípravku a väčší ako deklarovaný objem horčice alebo iného chuťového prípravku v obaloch je prípustný.
§ 22
Falšovanie
Za falšovanie horčice sa považuje, ak sa do
obehu uvádza horčica, ktorá nespĺňa fyzikálne ani
chemické požiadavky podľa prílohy č. 3 k tejto hlave
potravinového kódexu.
Piaty diel

(4) Jemný fleš čajovníka je mladá časť výhonku
čajovníka, ktorú tvorí vrcholový púčik listu a dva
mladé listy.
(5) Stredný fleš čajovníka je mladá časť výhonku čajovníka, ktorú tvorí vrcholový púčik listu
a tri mladé listy.
(6) Hrubý fleš čajovníka je mladá časť výhonku
čajovníka, ktorú tvorí vrcholový púčik listu a viac
ako tri mladé listy.
(7) Klasická (ortodoxná) technológia spracovania listov čajovníka je technologický postup, pri
ktorom sa listy čajovníka spracúvajú zavädnutím,
zvinutím, fermentáciou, fixovaním, sušením a triedením.
(8) Zavädnutie listu čajovníka je technologická
fáza jeho spracovania vzduchom pri nekolísavej
teplote 20 oC až 24 oC, relatívnej vlhkosti 75 percent, pri ktorej dochádza k strate vlhkosti a chemickým zmenám.
(9) Zvinutie listu čajovníka je technologická fáza
jeho spracovania do zvinutej formy, pričom dochádza k porušeniu tkanivovej štruktúry listov, uvoľňovaniu bunkovej šťavy a jej vzdušnej oxidácii.

Čaj, čajové extrakty a prípravky z nich
§ 23
Úvodné ustanovenia
(1) Tento diel potravinového kódexu upravuje
požiadavky na výrobu a dovoz čaju, čajových extraktov a prípravkov z nich, na manipuláciu s nimi a na
ich uvádzanie do obehu.
(2) Ak sa v tomto diele potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a dovoz
čaju, čajových extraktov a prípravkov z nich, na
manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu
ustanovenia prvej a druhej časti potravinového kódexu 1).
§ 24
V y m e d zze
enie pojmo
ovv
(1) Čaj je výrobok rastlinného pôvodu, ktorý je
určený na prípravu nápoja alebo aj nápoj pripravený
z takéhoto výrobku.
(2) Čajovníkový čaj je výrobok vyrobený len z listov, púčikov listov a krehkých stoniek čajovníka (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze).
(3) Fleš čajovníka je mladá časť výhonku čajovníka, ktorú tvorí vrcholový púčik listu (tip) a dva
až päť mladých listov.

(10) Fermentácia listu čajovníka je technologická fáza jeho spracovania pôsobením vlastných enzýmov a vzdušného kyslíka, pri ktorej dochádza k oxidácii taníno-katechinového komplexu;
farba listu čajovníka sa mení na medovo červenú
a čaj získava výraznú charakteristickú vôňu a chuť.
(11) Fixovanie listu čajovníka je technologická
fáza jeho spracovania sušením, pri ktorej dochádza pôsobením horúceho vzduchu k inaktivácii
enzýmov; listy čajovníka získavajú hnedočiernu
farbu.
(12) Technológia CTC ( crusting - drvenie, tearing - trhanie, curling - rolovanie) je technologický
proces výroby, pri ktorom sa listy čajovníka pred
zvinutím čiastočne narežú.
(13) Listový čaj je čajovníkový čaj, ktorý sa vyrába z listu čajovníka klasickou technológiou.
(14) Zlomkový čaj (drobný čaj) je čajovníkový
čaj z kúskov listov čajovníka, ktoré sa pri výrobe
listového čaju vytriedia alebo režú; vyrába sa klasickou technológiou alebo technológiou CTC.
(15) Čajový výsevok je čajovníkový čaj vyrobený z listov čajovníka alebo ich zlomkov, ktoré
prepadávajú sitom o veľkosti strany oka 1,0 mm
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a neprepadávajú sitom o veľkosti strany oka 0,7
mm.
(16) Čajová drvina je čajovníkový čaj vyrobený
z listov čajovníka alebo ich zlomkov, ktoré prepadávajú sitom o veľkosti strany oka 0,4 mm a neprepadávajú sitom o veľkosti strany oka 0,16 mm.
(17) Čajový prach je čajovníkový čaj, ktorý sa
vyrába preosiatím listov čajovníka alebo ich zlomkov sitom o veľkosti strany oka 0,16 mm.
(18) Čierny čaj je fermentovaný čajovníkový čaj,
ktorý sa vyrába spracúvaním listov čajovníka v technologických fázach zavädnutia, zvinutia, fermentácie, fixácie a triedenia.
(19) Zelený čaj je nefermentovaný čajovníkový
čaj, ktorý sa vyrába spracúvaním listov čajovníka
v technologických fázach najmä zavädnutia, zvinutia, fixácie a triedenia.
(20) Žltý čaj (oolong) je polofermentovaný čajovníkový čaj, ktorý sa vyrába spracúvaním listov
čajovníka v technologických fázach zavädnutia,
zvinutia a fermentácie; proces fermentácie sa približne v jeho polovici prerušuje fixáciou.
(21) Aromatizovaný čaj je čajovníkový čaj, ktorý
sa vyrába z listov čajovníka aromatizovaním najmä
kvetmi alebo plodmi iných rastlín, koreninami, vonnými látkami alebo chuťovými látkami, a to pridaním
ich malého množstva do čajovníkového čaju.
(22) Biely čaj (tipsový čaj) sa vyrába sušením
nefermentovaných púčikov listu čajovníka s bielostriebristými chĺpkami; pridáva sa do výberových
čajových zmesí.
(23) Vrcholové púčiky (tips) sú listy čajovníka
s bielo - striebornými chĺpkami.
(24) Striebristý vrcholový púčik (silver tip) je vrcholový púčik listu zeleného čaju.

(28) Čaj, ktorý obsahuje veľké a hrubé listy, ako
aj veľké množstvo stoniek čajovníkového výhonku
je čajovníkový čaj triedy kvality označovanej slovami „Pekoe Souchong“ (PS) alebo „Souchong“ (S).
(29) Jednodruhový čajovníkový čaj je čaj, ktorý
sa vyrába z čajovníkového čaju rovnakého pôvodu
spracúvaného rovnakým technologickým procesom.
(30) Čajová zmes je zmes, ktorá sa vyrába
zmiešaním čajovníkových čajov rôzneho pôvodu
alebo zmiešaním čajovníkových čajov spracúvaných rôznymi technologickými procesmi.
(31) Čajovníkový čaj bez kofeínu, aromatizovaný čajovníkový čaj bez kofeínu je čajovníkový
čaj alebo aromatizovaný čajovníkový čaj, ktorý
v 100 g sušiny obsahuje najviac 0,4 g kofeínu.
(32) Čajový extrakt je vodný výluh z čajovníkového čaju; môže byť kvapalný, pastovitý alebo
práškový.
(33) Aromatizovaný čajový extrakt je čajový
extrakt, do ktorého sú pridané vonné látky alebo
chuťové látky.
(34) Čajový extrakt bez kofeínu, aromatizovaný
čajový extrakt bez kofeínu je čajový extrakt alebo
aromatizovaný čajový extrakt, ktorý v 100 g sušiny
obsahuje najviac 1,2 g kofeínu.
(35) Čaj maté (Yerba Maté Tea, paraguajský čaj)
je čaj vyrobený z listov stromu cesmíny paraguajskej ( Ilex paraguaensis L.) technologickým procesom sušenia a žíhania priamym ohňom a následného drvenia.
(36) Bylinný čaj a ovocný čaj je čaj z rastlinných
častí, plodov alebo častí plodov iných ako Camellia sinensis L.) O. Kuntze, určený na prípravu nápoja rovnakým spôsobom ako nápoj z čajovníkového čaju.

(26) Čaj, ktorý obsahuje vrcholové listové púčiky, prvé listy a malé množstvo stoniek čajovníkového výhonku je čajovníkový čaj triedy kvality
označovanej slovami „Orange Pekoe“ (OP).

(37) Bylinný čaj je čaj vyrobený najmä zo sušených častí bylín a ich zmesí uvedených v prílohe
č. 4 tabuľka č. 1 k tejto hlave potravinového kódexu;
možno ho vyrábať aj ako zmes so sušenými plodmi
ovocia alebo s jeho časťami, alebo s čajovníkovým
čajom, pričom množstvo bylín v zmesi musí byť viac
ako 50 hmotnostných percent.

(27) Čaj, ktorý obsahuje druhé listy alebo tretie
listy a väčšie množstvo stoniek čajovníkového výhonku je čajovníkový čaj triedy kvality označovanej
slovom „Pekoe“ (P).

(38) Ovocný čaj je čaj vyrobený najmä zo
sušených plodov ovocia alebo zo sušených častí
plodov ovocia; možno ho vyrábať aj ako zmes so
sušenými časťami bylín a ich zmesí uvedených

(25) Zlatistý vrcholový púčik (golden tip) je vrcholový púčik listu čierneho čaju.
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v prílohe č. 4 tabuľka č. 1 k tejto hlave potravinového kódexu, pričom množstvo sušeného ovocia
v zmesi musí byť viac ako 50 hmotnostných percent.
(39) Bylinný čaj jednodruhový alebo ovocný čaj
jednodruhový je čaj z jedného druhu byliny alebo
z jedného druhu ovocia alebo z ich častí.
(40) Bylinný čaj dvojdruhový alebo ovocný čaj
dvojdruhový je čaj z dvoch druhov bylín alebo z dvoch
druhov ovocia.
(41) Bylinný čaj viacdruhový alebo ovocný čaj
viacdruhový je čaj z viacerých druhov bylín alebo
z viacerých druhov ovocia.
(42) Aromatizovaný bylinný čaj alebo aromatizovaný ovocný čaj je bylinný čaj alebo ovocný čaj
aromatizovaný pridaním vonných látok alebo
chuťových látok.
(43) Extrakt z bylinného čaju alebo extrakt
z ovocného čaju je vodný výluh z bylinného čaju
alebo ovocného čaju; môže byť kvapalný, pastovitý
alebo práškový.
(44) Aromatizovaný extrakt z bylinného čaju
alebo aromatizovaný extrakt z ovocného čaju je
extrakt z bylinného čaju alebo extrakt z ovocného
čaju, do ktorého sú pridané vonné látky alebo chuťové látky; môže byť kvapalný, pastovitý alebo práškový.
(45) Rozpustný prípravok z čaju je výrobok rozpustný vo vode vyrobený najmä z práškového extraktu z čaju, cukru, náhradných sladidiel a iných
zložiek; je určený na prípravu nápoja jeho rozpustením vo vode.
(46) Čajový nálev (čaj) je nápoj pripravený sparením a vyluhovaním rôznych druhov čajov alebo
nápoj pripravený z rozpustného prípravku z čaju;
je určený na priame požívanie.
§ 25
Členenie
(1) Čajovníkové čaje sa členia podľa
krajiny pôvodu,
miesta pôvodu (plantáž),
farby a spôsobu úpravy fermentáciou,
spôsobu technologického spracúvania listov
čajovníka,
e) veľkosti spracúvaného čajového listu,
f) kvality čajovníkového výhonku a listu.
a)
b)
c)
d)

(3) Podľa miesta pôvodu je napr. čínsky čaj
Keemun, čínsky čaj Formosa, cejlónsky čaj Uva,
cejlónsky čaj Dimbula, indický čaj Assam, indický
čaj Darjeeling.

sa
a)
b)
c)

(4) Podľa farby a spôsobu úpravy fermentáciou
čaj člení na
čierny (fermentovaný) čaj,
žltý (polofermentovaný) čaj,
zelený (nefermentovaný) čaj.

(5) Podľa spôsobu technologického spracúvania listu čajovníka sa čaj člení na čaj spracúvaný
klasickou technológiou alebo technológiou CTC.

sa
a)
b)
c)
d)

(6) Podľa veľkosti spracovaných listov čajovníka
čaj člení na
listový čaj (Leaves),
zlomkový čaj (Broken),
čajový výsevok (Fannings),
čajový prach (Dust).

(7) Podľa kvality čajovníkového výhonku a listu
sa čaj člení na
a) listový púčik - Tip,
b) prvý list, môže obsahovať tip a malé množstvo
stoniek - Orange Pekoe (OP),
c) druhý alebo aj tretí list - Pekoe (P),
d) tretí list - Pekoe Souchong (PS),
e) štvrtý list, môže obsahovať veľké množstvo
stoniek - Souchong (S),
f) piaty list - Congu.
(8) Podľa zloženia sa bylinné čaje a ovocné čaje
členia na čaje
a) bylinné,
b) ovocné,
c) bylinno-ovocné alebo ovocno-bylinné,
d) s prídavkom čajovníkových listov.
(9) Podľa množstva sušiny sa čajové extrakty
členia na
a) kvapalné,
b) pastovité,
c) práškové.
(10) Podľa prídavku vonných látok alebo chuťových látok sa čaje členia na
b) aromatizované čaje,
c) nearomatizované čaje.
(11) Podľa spôsobu balenia sa čaje členia na
a) sypané,
b) porciované v nálevových vreckách,
c) lisované.

(2) Podľa krajiny pôvodu je napr. čínsky čaj, cejlónsky čaj, indický čaj, ruský čaj.
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§ 26
T e c h n o l o g i c k ý p rro
o c e s v ý rro
ob
y
by

obsahovať viac ako 95 hmotnostných percent sušiny.

(1) Prídavné látky sa pri spracúvaní čajovníkových listov, listov stromu cesmíny paraguajskej,
rastlinných častí a plodov alebo častí plodov iných
ako Camellia sinensis (L.) , O. Kuntze nesmú
používať.

§ 28
Označovanie

(2) Na aromatizovanie čajovníkového čaju sa
používajú najmä
a) rastliny a časti rastlín, ktoré ovplyvňujú vôňu alebo chuť v množstve najviac 5 g na 100 g čaju,
ako napr. kvet jazmínu,
b) vonné látky a chuťové látky podľa tretej hlavy
druhej časti potravinového kódexu, okrem tých,
ktoré napodobňujú alebo zvýrazňujú vôňu a chuť
čaju, ako napr. bergamotový olej,
c) ovocné šťavy alebo iné zložky ovplyvňujúce
chuť,
d) liehoviny, ako napr. rum, arrak, whisky.
(3) Na aromatizovanie bylinných čajov, ovocných čajov alebo ich zmesí sa používajú najmä vonné látky a chuťové látky prírodné alebo s prírodnými
identické, alebo ich kombinácia, ovocné šťavy
a pod.
(4) Na výrobu výrobkov, ktoré obsahujú extrakt
z čaju, sa používajú najmä
a) extrakt čajovníkového čaju,
b) vonné látky prírodné alebo s prírodnými identické, chuťové látky prírodné alebo s prírodnými
identické alebo ich kombinácia, okrem tých,
ktoré napodobňujú alebo zvýrazňujú vôňu a chuť
čaju,
c) prídavné látky a technologické pomocné látky
podľa tretej hlavy druhej časti potravinového
kódexu 1).
§ 27
Požiadavky na kvalitu
(1) Čaj nesmie byť mokrý, plesnivý, zatuchnutý,
nesmie mať cudzie pachy a príchute a nesmie byť
ani nakyslý; v čaji sa nesmú vyskytovať škodcovia
v akomkoľvek štádiu vývoja.

(1) V obchodnom názve výrobku rastlinného
pôvodu podľa § 24 ods. 1 možno používať slovo
„čaj“.
(2) V obchodnom názve fermentovaného čajovníkového čaju sa musí uvádzať označenie slovami „čierny čaj“ alebo „fermentovaný čaj“.
(3) V obchodnom názve nefermentovaného čajovníkového čaju sa musí uvádzať označenie slovami „zelený čaj“ alebo „nefermentovaný čaj“.
(4) V obchodnom názve polofermentovaného
čajovníkového čaju sa musí uvádzať označenie
slovami „žltý čaj“, „polofermentovaný čaj“ alebo
„oolong čaj“.
(5) V označení čajovníkového čaju v blízkosti
obchodného názvu možno uvádzať veľkosť spracovaných čajovníkových listov podľa § 25 ods. 6,
t. j. listový čaj (Leaves), zlomkový čaj (Broken),
výsevok (Fannings), čajový prach (Dust).
(6) Čaj vyrobený z listov stromu cesmíny paraguajskej sa musí označovať v obchodnom názve
slovami „čaj maté“, „Yerba Maté čaj“ alebo „paraguajský čaj“.
(7) V označení čajovníkového čaju možno,
okrem krajiny pôvodu, uvádzať aj označenie miesta pôvodu. Ak ide o zmes čajov z rôznych plantáží, musí
sa v označení uvádzať slovo „zmes“; označenie
plantáže možno uvádzať len vtedy, ak podiel čaju
v zmesi z tejto plantáže tvorí viac ako 50 hmotnostných percent a vyznačuje sa osobitnými charakteristickými vlastnosťami tohto miesta pôvodu, ako
napr. „Assam - zmes čierneho čaju“.

(2) Vôňa a chuť čajového nálevu musia zodpovedať použitým surovinám.

(8) Ako krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu
možno v označení čaju uvádzať tú krajinu alebo to
miesto pôvodu, kde čaj získava ďalším spracúvaním, ako je miešanie zmesí, alebo aromatizovanie, svoje charakteristické vlastnosti, ako napr.
„anglický čaj“.

(3) Čajovníkový čaj a rozpustný čaj z neho vyrobený musia spĺňať fyzikálne a chemické požiadavky uvedené v prílohe č. 4 tabuľka č. 2 k tejto
hlave potravinového kódexu.

(9) Čajovníkový čaj, aromatizovaný čajovníkový
čaj možno označiť slovami „bez kofeínu“ alebo
„dekofeinovaný“, len ak 100 g sušiny obsahuje najviac 0,4 g kofeínu.

(4) Práškový extrakt vyrobený z čajového extraktu, z aromatizovaného čajového extraktu musí

(10) V obchodnom názve čaju zo sušených bylín
alebo zo sušených plodov ovocia alebo z ich suše-
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ných častí sa musí uvádzať označenie slovami
„bylinný čaj“ alebo „ovocný čaj“.
(11) Bylinný čaj alebo ovocný čaj, ktorý je vyrobený z jedného druhu byliny alebo jedného druhu
ovocia alebo ich častí možno označovať s uvedením
druhu byliny alebo ovocia, napr. „šípkový čaj“ alebo
„čaj zo šípok“.
(12) Na označenie bylinného čaju, ovocného
čaju alebo čaju z ich zmesí, ktorý je vyrobený z viacerých druhov bylín, ovocia alebo ich častí, sa používa slovné označenie „bylinný čaj“ alebo „čaj
z bylinnej zmesi“, „ovocný čaj“, „čaj z ovocnej zmesi“, „bylinno-ovocný čaj“ alebo „čaj zo zmesi bylín a
ovocia“.
(13) V obchodnom názve zmesi bylinného čaju
alebo ovocného čaju s čajovníkovým čajom sa musí
uvádzať označenie podľa zastúpených zložiek v zostupnom poradí podľa množstva, napr. „zmes ovocného čaju a čierneho čaju“; v označení takéhoto
čaju musí byť upozornenie o množstve kofeínu, ak
100 g sušiny obsahuje viac ako 0,4 g kofeínu.
(14) V obchodnom názve výrobku obsahujúceho extrakt z čaju sa musí uvádzať druh čaju použitého na výrobu extraktu, napr. „extrakt z čierneho
čaju“ alebo „čierny čaj - extrakt“, „čajový extrakt z
mäty a ibišteka“.
(15) Čajový extrakt bez kofeínu, aromatizovaný
čajový extrakt bez kofeínu možno označiť slovami
„bez kofeínu“ alebo „dekofeinovaný“, len ak 100 g
sušiny obsahuje najviac 1,2 g kofeínu.

(19) V blízkosti obchodného názvu čaju, čajovej
zmesi alebo výrobku s čajovým extraktom, ku ktorému boli pridané vitamíny alebo minerálne látky,
sa musí uvádzať označenie slovami „s vitamínmi“,
„s minerálnymi látkami“, pričom jednotlivé pridané
živiny a ich množstvo vyjadrené v mg na 100 g sa
musí uvádzať v označení zloženia výrobku.
(20) V označení čajových extraktov a výrobkov
z nich sa uvádza ich fyzikálny stav a návod na použitie.
(21) V označení čaju sa musí uviesť spôsob jeho
balenia podľa § 25 ods. 11.
(22) Grafické zobrazenie bylín alebo ovocia
možno na obale aromatizovaného čaju, aromatizovanej čajovej zmesi alebo výrobku s aromatizovaným čajovým extraktom uvádzať, len ak sa na ich
výrobu použili zobrazené byliny alebo ovocie.
(23) Uvádzať liečivý účinok v označení čajov, čajových extraktov a výrobkov z nich je zakázané.
(24) Dátum výroby čajov, čajových extraktov
a výrobkov z nich je dátum ich balenia do obalu.
§ 29
Balenie, preprava a skladovanie
(1) Pri balení čajov do obalov sú prípustné tieto
odchýlky:
Menovitý objem

vg

(16) V obchodnom názve aromatizovaného čaju, aromatizovanej čajovej zmesi alebo výrobku
s aromatizovaným čajovým extraktom, ku ktorému
boli pridané vonné látky, sa musí uvádzať označenie
slovom „s vôňou“, „s arómou“ alebo „aromatizovaná“ a názov tejto látky, napr. „ovocný čaj aromatizovaný bergamotovým olejom“ alebo „ovocný čaj
s vôňou jahôd“.
(17) V obchodnom názve aromatizovaného čaju, aromatizovanej čajovej zmesi alebo výrobku
s aromatizovaným čajovým extraktom, ku ktorému
boli pridané chuťové látky, sa musí uvádzať označenie slovom „s príchuťou“ a názov tejto látky.
(18) V obchodnom názve aromatizovaného čaju, aromatizovanej čajovej zmesi alebo výrobku s
aromatizovaným čajovým extraktom, ku ktorému
boli pridané vonné látky a chuťové látky, sa musí
uvádzať označenie slovami „s vôňou a s príchuťou“
a názov týchto látok.

od
nad
nad
nad
nad
nad
nad 1

5 do
50
50 do
100
100 do
200
200 do
300
300 do
500
500 do 1 000
000 do 10 000

Prípustná odchýlka
vyjadrená v
% menovitej
hmotnosti

g

-9
-4,5
-3
-1,5

-4,5
-9
-15
-

(2) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť čaju,
čajových extraktov a prípravkov z nich v obaloch
je prípustná.
(3) Čaj, čajové extrakty a prípravky z nich sa
musia prepravovať v krytých a suchých dopravných
prostriedkoch bez cudzích pachov a bez škodcov
a oddelene od látok, ktoré môžu narušiť ich kvalitu;
pri doprave musia byť chránené pred prachom
a nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.
(4) Čaj, čajové extrakty a prípravky z nich sa
musia skladovať v suchých, dobre vetraných skla-
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doch, pri stálej teplote, oddelene od látok, ktoré
svo-jím pachom môžu nepriaznivo ovplyvniť ich
kvalitu; musia byť chránené pred priamym
slnečným žia-rením.
§ 30
Falšovanie
Za falšovanie čaju, čajových extraktov a výrobkov z nich sa považuje, ak
a) nespĺňajú požiadavky na kvalitu podľa prílohy
č. 4 tabuľka č. 2,
b) je v označení nesprávne uvedené ich začlenenie
do príslušnej skupiny podľa § 25,
c) nespĺňajú požiadavky na kvalitu podľa § 27,
d) je na obale grafické zobrazenie bylín alebo
ovocia a na výrobu aromatizovaného čaju, aromatizovanej čajovej zmesi alebo výrobku s aromatizovaným čajovým extraktom sa použili len
vonné látky a chuťové látky zobrazených bylín
alebo ovocia.
Šiesty diel
Kakao a výrobky z kakaa
§ 31
Úvodné ustanovenia
(1) Tento diel potravinového kódexu upravuje
požiadavky na výrobu a dovoz kakaa a výrobkov
z kakaa, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie
do obehu.
(2) Ak sa v tomto diele potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a dovoz
kakaa a výrobkov z kakaa, na manipuláciu s nimi
a na ich uvádzanie do obehu ustanovenia prvej
a druhej časti potravinového kódexu 1).
§ 32
V y m e d zze
enie pojmo
ovv
(1) Kakaové bôby sú fermentované a sušené
semená kakaového stromu ( Theobroma cacao L . ).
(2) Kakaová drvina sú rozdrvené kakaové bôby,
pražené alebo nepražené, prečistené a zbavené
šupiek a klíčkov.
(3) Kakaová hmota je pasta, ktorá sa získava
z kakaovej drviny mechanickými operáciami.
(4) Kakaové výlisky sú polovýrobky, ktoré sa
získavajú mechanickými operáciami lisovaním
a čiastočným odstránením kakaového masla
z kakaovej drviny alebo kakaovej hmoty, pričom
množstvo kakaového masla v sušine je najmenej
20 hmotnostných percent.
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(5) Kakaové výlisky so zníženým množstvom
tuku sú také kakaové výlisky, ktoré obsahujú viac
ako 8 hmotnostných percent kakaového masla
v sušine a menej ako 20 hmotnostných percent kakaového masla v sušine.
(6) Vytláčané (expelerované) kakaové výlisky
sú vytláčaním upravené kakaové bôby, kakaový
prach s kakaovou drvinou alebo bez nej alebo kakaové výlisky.
(7) Kakaové maslo je tuk kakaových bôbov, ktorý
sa získava postupným spracúvaním kakaových
bôbov, kakaovej drviny alebo kakaovej hmoty, ktoré
spĺňa požiadavky kvality podľa prílohy č. 5 tabuľka
č. 1 k tejto hlave potravinového kódexu.
(8) Lisované kakaové maslo je kakaové maslo,
ktoré sa získava lisovaním kakaovej hmoty.
(9) Vytláčané (expelerované) kakaové maslo je
kakaové maslo, ktoré sa získava vytláčaním z kakaových bôbov alebo z kakaových bôbov v kombinácii s kakaovou drvinou, kakaovou hmotou, kakaovými výliskami alebo kakaovými výliskami so
zníženým množstvom tuku.
(10) Rafinované kakaové maslo je kakaové
maslo, ktoré sa získava lisovaním alebo vytláčaním
a následnou extrakciou rozpúšťadlom alebo kombináciou uvedených postupov z kakaových bôbov,
kakaovej drviny, kakaového prachu, kakaovej
hmoty, kakaových výliskov, kakaových výliskov so
zníženým množstvom tuku a vytláčaných kakaových výliskov.
(11) Kakao (kakaový prášok) je výrobok z kakaových bôbov, ktorý sa získava mletím kakaových
bôbov po ich očistení, ošúpaní a upražení; obsahuje
kakaového maslo v prepočte na sušinu v množstve
najmenej 20 hmotnostných percent a vlhkosť má
najviac 9 hmotnostných percent.
(12) Kakao so zníženým množstvom tuku (kakaový prášok so zníženým množstvom tuku) je taký
kakaový prášok, v ktorom množstvo kakaového
masla v prepočte na sušinu je viac ako 8 hmotnostných percent a menej ako 20 hmotnostných
percent; vlhkosť je najviac 9 hmotnostných percent.
(13) Kakaové prípravky sú suché zmesi kakaa
alebo kakaa so zníženým množstvom tuku s cukrom, náhradnými sladidlami alebo inými prísadami
alebo prídavnými látkami, ktoré sa vyrábajú ich mechanickým zmiešaním alebo ich instantizáciou; môžu byť fortifikované, napr. vitamínmi alebo minerálnymi látkami.

(14) Suché zmesi kakaa s cukrom alebo s náhradnými sladidlami sú kakaové prípravky vyrobené len z kakaa alebo z kakaa so zníženým množstvom tuku a z cukru alebo z náhradných sladidiel.
(15) Sladené kakao (sladený kakaový prášok,
zmes na prípravu tekutej čokolády) je kakaový prípravok podľa odseku 14, ktorý sa vyrába zmiešaním
kakaa s cukrom alebo s náhradnými sladidlami, pričom zmes obsahuje v prepočte na sušinu najmenej
25 hmotnostných percent kakaa.
(16) Sladená kakaová zmes je kakaový prípravok podľa odseku 13, ktorý obsahuje v prepočte
na sušinu najmenej 20 hmotnostných percent kakaa.
(17) Sladená zmes s kakaom je kakaový prípravok podľa odseku 13, ktorý obsahuje v prepočte
na sušinu najviac 20 hmotnostných percent kakaa.
(18) Sladené kakao so zníženým množstvom
tuku (sladený kakaový prášok so zníženým množstvom tuku, zmes so zníženým množstvom tuku na
prípravu tekutej čokolády) je kakaový prípravok podľa odseku 14, ktorý sa vyrába zmiešaním kakaového prášku so zníženým množstvom tuku s cukrom alebo s náhradnými sladidlami, pričom zmes
obsahuje v prepočte na sušinu najmenej 25 hmotnostných percent kakaa so zníženým množstvom
tuku.
(19) Sladená kakaová zmes so zníženým množstvom tuku je kakaový prípravok podľa odseku 13,
ktorý obsahuje v prepočte na sušinu najmenej
20 hmotnostných percent kakaa so zníženým množstvom tuku.
(20) Sladená zmes s kakaom so zníženým
množstvom tuku je kakaový prípravok podľa odseku 13, ktorý obsahuje v prepočte na sušinu najviac 20 hmotnostných percent kakaa so zníženým
množstvom tuku.
(21) Prášková čokoláda (čokoláda v prášku) je
zmes kakaového prášku a cukru alebo náhradných
sladidiel, ktorá obsahuje v prepočte na sušinu najmenej 32 hmotnostných percent kakaového prášku.
(22) Rozpustný kakaový prípravok je vo vode
rozpustný kakaový prípravok vo forme prášku, granúl, vločiek alebo v inej tuhej forme.
§ 33
Členenie
(1) Kakao sa člení na
a) kakao (kakaový prášok),

b) kakao so zníženým množstvom tuku (kakaový
prášok so zníženým množstvom tuku).
(2) Kakaové prípravky sa členia na
a) kakaové prípravky na základe kakaa, a to na
1. sladené kakao,
2. sladenú kakaovú zmes,
3. sladenú zmes s kakaom,
4. práškovú čokoládu,
b) kakaové prípravky na základe kakaa so zníženým množstvom tuku, a to na
1. sladené kakao so zníženým množstvom tuku,
2. sladenú kakaovú zmes so zníženým množstvom tuku,
3. sladenú zmes s kakaom so zníženým množstvom tuku.
§ 34
T e c h n o l o g i c k ý p rro
oces

v ý rro
ob
y
by

(1) Na úpravu pH kakaových bôbov, kakaovej
drviny, kakaovej hmoty, kakaových výliskov, kakaových výliskov so zníženým množstvom tuku,
vytláčaných kakaových výliskov, kakaa a kakaa so
zníženým množstvom tuku možno používať kyseliny, zásady a soli, podľa prílohy č. 1 k tretej hlave
druhej časti potravinového kódexu.
(2) Ak sa kakao a kakao so zníženým množstvom tuku vyrábajú pomocou mechanických operácií, množstvo popola v prepočte na beztukovú sušinu nesmie byť väčšie ako 13 hmotnostných percent.
(3) Na výrobu kakaových prípravkov možno
namiesto cukru používať fruktózu, laktózu alebo
maltózu v množstve najviac 5 hmotnostných percent alebo kryštalickú glukózu v množstve od
5 hmotnostných percent do 20 hmotnostných percent.
(4) Na výrobu kakaových prípravkov možno
používať vonné látky a chuťové látky, podľa tretej
hlavy druhej časti potravinového kódexu.
(5) Pri výrobe kakaa a kakaových prípravkov
možno pridávať potravinársky lecitín o množstve
peroxidov najviac 10 milimólov (miliekvivalentov)
na 1 kg; nesmie sa však pridávať do kakaovej drviny.
§ 35
Požiadavky na kvalitu
(1) Kakao musí byť jemný prášok svetlohnedej
až hnedej farby, s prípustným zafarbením do červena.
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(2) Kakaové prípravky musia byť ľahko rozpustné zmesi vo forme prášku alebo granuliek rôznej
veľkosti svetlohnedej až hnedej farby so zafarbením po použitých zložkách.
(3) Kakao a kakaové prípravky môžu obsahovať
najviac 1 hmotnostné percento fosforečnanov; toto
množstvo možno zvýšiť najviac na 5 hmotnostných
percent, ak ide o kakaové prípravky určené na výrobu instantných prípravkov.
(4) Pri výrobe instantných kakaových prípravkov možno do kakaa a kakaových prípravkov pridávať amónne soli kyseliny fosforečnej a polyglyceroly podľa tretej hlavy druhej časti potravinového kódexu; nesmú sa však pridávať do kakaovej
drviny.
(5) Kakaové maslo, kakao a kakaové prípravky
musia spĺňať fyzikálne a chemické požiadavky uvedené v prílohe č. 5 k tejto hlave potravinového kódexu.
§ 36
Označovanie
(1) V obchodnom názve kakaa a kakaového
prípravku sa musí uvádzať jeho začlenenie podľa
§ 33.
(2) Kakaové prípravky musia mať v blízkosti
obchodného názvu uvedený údaj o množstve kakaového prášku slovami „minimálne množstvo
kakaa x %“ alebo „minimálne množstvo kakaa so
x “ je skutočné
zníženým množstvom tuku x %“, kde „x
množstvo kakaa alebo skutočné množstvo kakaa
so zníženým množstvom tuku.
(3) V obchodnom názve kakaových prípravkov,
ktoré obsahujú kryštalickú glukózu v množstve
5 hmotnostných percent až 20 hmotnostných percent, musia sa uvádzať slovami „s kryštalickou glukózou“.
(4) V označení kakaa a kakaových prípravkov
sa musí uvádzať zoznam všetkých použitých zložiek
výrobku a ak ide o kakaové prípravky aj návod na
ich prípravu.
(5) Dátum výroby kakaa a výrobkov z kakaa je
dátum ich balenia do obalu.
§ 37
Preprava a skladovanie
(1) Kakao a kakaové prípravky sa musia prepravovať v krytých, čistých, suchých dopravných
prostriedkoch bez cudzích pachov a škodcov a oddelene od látok, ktoré by mohli narušiť ich kvalitu;
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výrobky sa musia pri doprave chrániť pred cudzími
pachmi a nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.
(2) Kakao a kakaové prípravky sa musia skladovať v suchých, dobre vetraných skladoch, pri stálej teplote nepresahujúcej 20 oC a najvyššej relatívnej vlhkosti 70 %, bez cudzích pachov a oddelene od látok, ktoré by mohli ovplyvniť ich vôňu
a chuť.
§ 38
Balenie
(1) Pri balení kakaa a kakaových prípravkov do
obalov sú prípustné tieto odchýlky:
Menovitá hmotnosť

vg

od
nad
nad
nad
nad
nad
nad 1

Prípustná odchýlka
vyjadrená v
hmotnostných
percentách

5 do
50
50 do
100
100 do
200
200 do
300
300 do
500
500 do 1 000
000 do 10 000

-9
-4,5
-3
-1,5

g

-4,5
-9
-15
-

(2) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť kakaa
a kakaových prípravkov v obaloch je prípustná.
§ 39
Falšovanie
Za falšovanie kakaa a kakaových prípravkov sa
považuje, ak
a) kakao alebo kakaové prípravky sú vyrobené
z kakaa so zníženým množstvom tuku, pričom
táto skutočnosť nie je vyznačená na obale,
b) pri ich výrobe neboli dodržané technologické požiadavky podľa § 34.
Šiesty diel
Káva, kávoviny a výrobky z nich
§ 40
Úvodné ustanovenia
(1) Tento diel potravinového kódexu upravuje
požiadavky na výrobu a dovoz kávy, kávovín a výrobkov z nich, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
(2) Ak sa v tomto diele potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a dovoz
kávy, kávovín a na výrobky z nich, , na manipuláciu
s nimi a na ich uvádzanie do obehu ustanovenia
prvej a druhej časti potravinového kódexu1).

§ 41
V y m e d zze
enie pojmo
ovv
(1) Zelená káva (surová káva) sú plody kávovníka (rod Coffea ), zbavené šúp a striebristého
osemenia; člení sa na druhy arabica, canephora,
liberica, robusta a iné.
(2) Pražená káva je výrobok, ktorý sa získava
pražením zelenej kávy.
(3) Mletá pražená káva je výrobok, ktorý sa získava mletím praženej kávy.
(4) Praženie kávy je zahrievanie zelenej kávy
spravidla na teplotu 180 oC až 200 oC, pri ktorej nastávajú zmeny štruktúry a zloženia zelenej kávy.
(5) Kávová zmes je zmes praženej kávy rôznych
odrôd; môže byť pripravená pred pražením alebo
až po upražení.
(6) Kávový extrakt je výrobok, ktorý sa získava
extrakciou praženej kávy s použitím vody, ako extrakčného prostriedku a s vylúčením hydrolýzy
s použitím kyseliny alebo zásady; môže obsahovať
najmä rozpustné látky a aromatické látky pochádzajúce z kávy a nerozpustné látky a nerozpustné
oleje z technického hľadiska neodstrániteľné.
(7) Rozpustná káva, instantná káva, sušený
kávový extrakt je kávový extrakt vo forme prášku,
granúl, vločiek, kociek alebo v inej tuhej forme; musí
obsahovať najmenej 95 hmotnostných percent
sušiny pochádzajúcej len z kávy.
(8) Pastovitý kávový extrakt je kávový extrakt,
ktorého množstvo sušiny pochádzajúcej len z kávy
je najmenej 70 hmotnostných percent a najviac
85 hmotnostných percent.
(9) Kvapalný kávový extrakt je kávový extrakt,
ktorého množstvo sušiny pochádzajúcej len z kávy
je najmenej 15 hmotnostných percent a najviac
55 hmotnostných percent; môže však obsahovať
cukry pražené alebo nepražené v množstve najviac
12 hmotnostných percent.
(10) Rozpustný prípravok z kávy je výrobok rozpustný vo vode vyrobený najmä z rozpustnej kávy,
cukru a iných zložiek; je určený na prípravu nápoja
jeho rozpustením najmä vo vode.
(11) Pražená káva bez kofeínu (dekofeinovaná
pražená káva) je káva, ktorá sa v surovom stave
zbaví kofeínu spravidla extrakciou organickým
rozpúšťadlom.

(12) Kávový extrakt bez kofeínu (dekofeinový
kávový extrakt) je kávový extrakt, ktorý sa vyrába
z kávy bez kofeínu.
(13) Aromatizovaná káva je pražená káva, ktorá
získava arómu špeciálnym pražením alebo pridaním
prírodných aromatických látok alebo aromatických
látok identických s prírodnými.
(14) Kávoviny (náhrady kávy) sú celé alebo
mleté výrobky z kvalitnej, očistenej, usušenej a upraženej suroviny bohatej na polysacharidy, a to najmä
koreňov čakanky obyčajnej ( Cichorium intybus L.),
raže, jačmeňa, cukrovej repy alebo fíg.
(15) Kávoviny zo sladového obilia sú výrobky,
ktoré sa vyrábajú zo suroviny obsahujúcej najmenej
70 hmotnostných percent naklíčených zŕn. Naklíčené zrno je zrno, na ktorom je viditeľný klíček.
(16) Pražená čakanka (cigória) je výrobok získaný pražením vyčistených a vysušených koreňov
čakanky obyčajnej, ktoré neboli použité na účely
dopestovania čakanky šalátovej, s prídavkom alebo
bez prídavku olejov alebo tukov, cukrov alebo melasy; môže obsahovať stopy nerozpustných látok
nepochádzajúcich z čakanky obyčajnej.
(17) Aromatizované kávoviny sú náhrady kávy
s pridaním kávy alebo bez pridania kávy, ktoré získavajú arómu špeciálnym pražením alebo pridaním
prírodných aromatických látok, alebo aromatických
látok identických s prírodnými.
(18) Kávovinový extrakt je výrobok získaný extrakciou kávovín použitím vody, ako extrakčného
prostriedku a s vylúčením hydrolýzy s použitím kyseliny alebo zásady.
(19) Sušený extrakt z cigórie, rozpustná cigória
alebo instantná cigória je extrakt z cigórie vo forme
prášku, granúl, vločiek, kociek alebo v inej tuhej
forme; musí obsahovať najmenej 95 hmotnostných
percent sušiny pochádzajúcej len z praženej čakanky a látky nepochádzajúce z praženej čakanky
môže obsahovať v množstve najviac 1 hmotnostné
percento.
(20) Pastovitý extrakt z cigórie je extrakt z cigórie, ktorého množstvo sušiny pochádzajúcej len
z praženej čakanky obyčajnej je najmenej 70 hmotnostných percent a najviac 85 hmotnostných percent; látky nepochádzajúce z praženej čakanky môže obsahovať v množstve najviac 1 hmotnostné percento.
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(21) Kvapalný extrakt z cigórie je extrakt z cigórie, ktorého množstvo sušiny pochádzajúcej len
z praženej čakanky obyčajnej je najmenej 25 hmotnostných percent a najviac 55 hmotnostných percent; môže obsahovať cukry pražené alebo nepražené v množstve najviac 35 hmotnostných percent.
(22) Rozpustný prípravok z kávoviny je výrobok
rozpustný vo vode vyrobený najmä z rozpustnej kávoviny, cukru a iných zložiek; je určený na prípravu
nápoja jeho rozpustením vo vode.
(23) Prímesi sú organické látky alebo anorganické látky, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou kávy
alebo kávoviny.
§ 42
T e c h n o l o g i c k ý p rro
o c e s v ý rro
ob
y
by
(1) Pri spracúvaní zelenej kávy sa nesmú používať hydroxidy alebo uhličitany alkalických kovov,
amoniak, amoniakálne soli a kyseliny, ktoré obsahujú síru.
(2) Pri výrobe kávy bez kofeínu možno používať
organické rozpúšťadlá; rezíduá týchto rozpúšťadiel
môžu byť vo výrobkoch v najväčšom prípustnom
množstve podľa tretej hlavy druhej časti potravinového kódexu 1).
(3) Na extrakciu praženej kávy a na extrakciu
praženej kávoviny pri výrobe extraktov z nich možno
používať len pitnú vodu; hydrolýza kyselinami a zásadami nie je prípustná.
(4) Na výrobu rozpustných kávových prípravkov
a rozpustných kávovinových prípravkov možno používať najmä kávu, kávovinu, cukor, náhradné sladidlá, sušené mlieko a bielkovinové koncentráty.
§ 43
Požiadavky na kvalitu
(1) Zelená káva určená na výrobu praženej kávy
a výrobkov z nej môže mať vlhkosť najviac 14 hmotnostných percent.
(2) Pražená káva musí spĺňať tieto požiadavky:
a) zrná hnedé, rovnomerne vyfarbené aj vo vnútri,
b) vodný extrakt v sušine najmenej 22 hmotnostných percent,
c) vlhkosť najviac 5 hmotnostných percent,
d) množstvo kofeínu v sušine najmenej 0,6 hmotnostného percenta,
e) množstvo prepražených kávových zŕn, čiernych

28

zŕn alebo svetlých zŕn, ktoré sa po rozlomení
nevyznačujú typickou kávovou vôňou a chuťou
najviac 2,4 hmotnostného percenta,
f) množstvo polámaných zŕn alebo inak poškodených zŕn najviac 10 hmotnostných percent.
(3) Pražená dekofeinovaná káva musí spĺňať
tieto požiadavky:
a) zrná hnedé, rovnomerne vyfarbené aj vo vnútri,
b) vodný extrakt v sušine najmenej 19 hmotnostných percent,
c) vlhkosť najviac 5 hmotnostných percent,
d) množstvo prepražených kávových zŕn, čiernych
zŕn alebo svetlých zŕn, ktoré sa po rozlomení
nevyznačujú typickou kávovou vôňou a chuťou
najviac 2,4 hmotnostného percenta,
e) množstvo polámaných zŕn alebo inak poškodených zŕn najviac 12 hmotnostných percent,
f) množstvo kofeínu v sušine najviac 0,1 hmotnostného percenta.
(4) Množstvo kofeínu v kávovom extrakte bez
kofeínu a v rozpustnej káve bez kofeínu môže byť
najviac 0,3 hmotnostného percenta v sušine.
(5) Kávoviny môžu obsahovať aj zložky so sladiacim účinkom, ako sú cukor, náhradné sladidlá
alebo melasa; do zmesi sa môžu pridávať pred pražením alebo po pražení.
(6) Kávu a kávoviny možno aromatizovať prírodnými aromatickými látkami alebo látkami identickými s prírodnými; požitie etylvanilínu je prípustné.
(7) Na výrobu aromatizovanej kávy alebo aromatizovanej kávoviny sa nesmú používať aromatické látky vôňou a chuťou napodobňujúce kávu alebo mliečne výrobky, ako napr. smotanová aróma,
mliečna aróma a pod.
(8) Kávový extrakt nesmie obsahovať nerozpustné látky z kávy; môže obsahovať nerozpustné oleje
z kávy.
(9) Požiadavky na zloženie kávy, kávovín,
kávových extraktov a kávovinových extraktov sú
uvedené v prílohe č. 6 k tejto hlave potravinového
kódexu.
§ 44
Balenie
(1) Pri balení kávy, kávovín a výrobkov z nich
do obalov sú prípustné tieto odchýlky:

Menovitá hmotnosť
alebo menovitý objem
hmotnosť v g
alebo menovitý
objem
v ml
od
nad
nad
nad
nad
nad
nad 1

5 do
50
50 do
100
100 do
200
200 do
300
300 do
500
500 do 1 000
000 do 10 000

Prípustná odchýlka
vyjadrená v
hmotnostných
percentách
alebo objemových percentách
-9
-4,5
-3
-1,5

g alebo ml

-4,5
-9
-15
-

(2) Väčšia ako deklarovaná hmotnosť alebo
väčší ako deklarovaný objem praženej kávy, kávovín a výrobkov z nich v obaloch je prípustný.
§ 45
Označovanie
(1) Pražená káva jedného druhu sa v obchodnom názve označuje spôsobom jej technologickej
úpravy a názvom druhu; možno tiež uvádzať jej
geografický pôvod, napr. „brazílska pražená mletá
dekofeinovaná káva, robusta“.
(2) Pražená káva viacerých odrôd sa v obchodnom názve označuje slovom „zmes“, spôsobom jej
technologickej úpravy a údajom o použitých druhoch kávy; možno tiež uvádzať ich geografický pôvod.
(3) Aromatizovaná káva sa v obchodnom názve
musí označovať názvom vonnej látky a chuťovej
látky, napr. „Brazílska pražená zrnková káva s jahodovou arómou“.
(4) V obchodnom názve praženej zrnkovej kávy
alebo praženej mletej kávy označenie „bez kofeínu“
alebo „dekofeinovaná“ možno uvádzať, len ak ide
o kávu podľa § 43 ods. 3; ak ide o rozpustnú kávu
alebo kávový extrakt, možno toto označenie uvádzať, len ak spĺňa požiadavku podľa § 43 ods. 4.
(5) V obchodnom názve zmesi kávy s kávou bez
kofeínu možno uvádzať označenie slovami „káva
so zníženým podielom kofeínu“; v jej označení sa
musí uvádzať množstvo kofeínu.
(6) Aromatizovaná kávovina sa v obchodnom
názve musí označovať názvom použitej vonnej látky
a chuťovej látky.

(7) Ak sa kávovinový extrakt získava zo suroviny
praženej s cukrom, v obchodnom názve sa musí
uvádzať slovami „kávovinový extrakt zo suroviny
praženej s cukrom“.
(8) V obchodnom názve rozpustných kávových
prípravkov sa musí uvádzať označenie spôsobu
úpravy, napr. „rozpustný kávový prípravok“, ako aj
návod na použitie.
(9) V obchodnom názve rozpustných kávovinových prípravkov sa musí uvádzať označenie spôsobu úpravy, napr. „rozpustný kávovinový prípravok“, ako aj návod na použitie.
(10) Dátum výroby kávy, kávovín a výrobkov
z nich je dátum ich balenia do obalu.
§ 46
Skladovanie a preprava
(1) Pražená káva, kávoviny a výrobky z nich sa
musia skladovať v suchých skladoch pri nekolísavej
teplote, chránené pred priamym slnečným žiarením
a oddelene od látok, ktoré môžu svojím pachom
ovplyvniť ich kvalitu.
(2) Pražená káva, kávoviny a výrobky z nich sa
musia prepravovať v krytých, čistých, suchých dopravných prostriedkoch bez cudzích pachov a škodcov a oddelene od látok, ktoré by mohli narušiť ich
kvalitu; výrobky sa musia pri doprave chrániť pred
cudzími pachmi a nepriaznivými poveternostnými
vplyvmi.
§ 47
Falšovanie
Za falšovanie praženej kávy, kávovín a výrobkov
z nich sa považuje, ak je pražená káva
a) bez kofeínu a táto skutočnosť nie je uvedená
v označení,
b) zmiešaná s kávovinami, kávovými extraktmi
alebo kávovinovými extraktmi a tieto skutočnosti
nie sú uvedené v označení,
c) označená ako dekofeinovaná a množstvo
kofeínu je viac ako 0,1 hmotnostného percenta
v sušine.
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Záverečné ustanovenia
§ 48
Prechodné ustanovenie
Pochutiny možno uvádzať do obehu v spotrebiteľských obaloch, obchodných obaloch a v prepravných obaloch s pôvodným označením do 31. júla
2003.
Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
R
oman K
ováč, vv.. rr..
Roman
Ko
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§ 49
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. augusta
2001.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
PPa
a vel K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

51
Zásady
na uplatňovanie niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2
písm. b) a § 19 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov vydáva tieto
zásady:

Čl. I
Účel zásad
Účelom zásad je podrobnejšie vymedziť dôvody
a podmienky, za akých Slovenský pozemkový fond
(ďalej len “fond”) môže
a) prenajímať pozemky, s ktorými nakladá 1), ako
súčasť súboru vecí na účely poľnohospodárstva
alebo lesného hospodárstva 2),
b) predávať alebo zamieňať pozemky vo vlastníctve
štátu za pozemky iných vlastníkov na účely
usporiadania vlastníctva k pozemkom a utvárania vhodných pozemkovoprávnych pomerov
na hospodárenie na pôde3),
c) nadobúdať do vlastníctva štátu pozemky iných
vlastníkov na účely uvedené v písmene b).
Čl. II
V y m e d zze
enie po
ojj m o
ovv
1. Súborom vecí, v rámci ktorého ako jeho súčasť fond prenajíma pozemky, sa rozumie
a) súbor pozemkov a stavieb, s ktorými fond nakladá a ktoré sa ako jeden hospodársky funkčný
celok majú využiť na účely poľnohospodárstva
alebo lesného hospodárstva,
b) súbor pozemkov, s ktorými fond nakladá a ktoré
sa ako jeden hospodársky funkčný celok majú
využiť na účely poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva spolu so stavbami vo vlastníctve alebo nájme osoby, ktorej sa majú pozemky prenajať,
c) súbor pozemkov, s ktorými fond nakladá a ktoré
sú zlúčené do väčších hospodársky funkčných
celkov.

2. Usporiadaním vlastníctva k pozemkom
a utváraním vhodných pozemkovoprávnych pomerov na hospodárenie na pôde sa rozumie prevod
pozemkov z vlastníctva štátu do vlastníctva iných
osôb alebo z ich vlastníctva do vlastníctva štátu,
a to z dôvodu
a) zlúčenia pozemkov do väčších hospodársky
funkčných celkov vhodných na poľnohospodárske alebo lesnícke využitie,
b) usporiadania vlastníctva v zastavaných areáloch
poľnohospodárskych podnikov alebo organizácií
lesného hospodárstva, ako aj k pozemkom zastavaným inými stavbami určenými na účely poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva,
c) využitia pozemkov na rozvoj obce, a tiež na výstavbu, ťažbu alebo iné opatrenia vo verejnom
záujme, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť 4)
(ďalej len “verejný záujem”),
d) účelnejšieho využitia pozemkov vo vlastníctve
štátu alebo iných osôb,
e) sprístupnenie nehnuteľností vo vlastníctve štátu
alebo iných osôb,
f) uvedeného v ďalších ustanoveniach týchto zásad.
3. Správou lesného majetku fondom sa rozumie
a) správa lesných pozemkov, ktoré tvoria podiely
spoločnej nehnuteľnosti, v rozsahu uvedenom
v osobitnom predpise 5),
b) správa stavieb slúžiacich lesnej výrobe alebo
s ňou súvisiacemu vodnému hospodárstvu, ktoré sú vo vlastníctve štátu a ktoré sa nachádzajú
na neštátnych pozemkoch tvoriacich jeden hospodársky funkčný celok s lesným pôdnym fondom vo vlastníctve obcí, cirkví, pozemkových
spoločenstiev a fyzických osôb.
Čl. III
Prenájom pozemkov ako súčasť
súboru vecí
1. Pozemky, ktoré boli v nájme štátneho podniku
privatizovaného podľa osobitného predpisu 6), fond
4)

1)

2)

3)

§ 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadania
vlastníctva k pozemkom.
§ 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1995 Z.z.
§ 19 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1995 Z.z.

5)

6)

Napríklad § 108 a § 141 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.
§ 5, § 45 a § 45a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach
prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších
predpisov.
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prenajíma nadobúdateľom privatizovaného majetku
v rozsahu, v akom ich mal v nájme štátny podnik ku
dňu svojho zrušenia bez likvidácie, ak nie je ďalej
ustanovené inak.

mi alebo členmi štatutárneho orgánu osoby, ktoré
boli spoločníkmi, štatutárnymi orgánmi alebo členmi
štatutárneho orgánu doterajšieho nájomcu, ktorý je
dlžníkom fondu.

2. Ak privatizovaný majetok nadobudlo viac
nadobúdateľov, fond prenajme každému z nich pozemky vo výmere zodpovedajúcej účelu využitia privatizovaného majetku.

9. Postup podľa odseku 8 platí aj v prípade, ak
tieto osoby dlhujú na daniach, odvodoch na zdravotné poistenie a dôchodkové zabezpečenie alebo
na príspevok na poistenie v nezamestnanosti.

3. Ak boli z majetku navrhnutého na privatizáciu
vyňaté niektoré stavby na uspokojovanie reštitučných nárokov oprávnených osôb, fond môže týmto
osobám prenajať na ich žiadosť pozemky vo výmere
zodpovedajúcej účelu využívania stavieb, ktoré sa
oprávneným osobám previedli do vlastníctva ako
reštitučná náhrada.

10.. Ak nie je dôvod prenajať pozemky podľa
odseku 1 až 7, fond ich prenajme na základe výsledkov výberového konania, a to najmä osobám
uvedeným v osobitnom predpise 7) . Členom výberovej komisie je vždy starosta obce (primátor), na
území ktorej sa pozemky nachádzajú.

4. Pri likvidácii štátneho podniku alebo ak bol
na majetok štátneho podniku vyhlásený konkurz,
fond prenajme pozemky, ktoré mal takýto štátny
podnik v nájme
a) osobám, na ktoré sa previedli alebo ktoré získali
do nájmu majetok, s ktorým hospodáril štátny
podnik v likvidácii alebo v konkurze, alebo
b) oprávneným osobám, ktorým sa ako reštitučná
náhrada bezodplatne previedli do vlastníctva
stavby určené na účely poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva.
5. Fond postupuje podľa odseku 4 aj v prípade
likvidácie alebo konkurzu inej osoby ako štátneho
podniku, ak táto osoba mala v nájme pozemky, s ktorými fond nakladá.
6. Pri nájme pozemkov podľa odseku 4 a 5 platí
odsek 2 obdobne.
7. Ak nájomca pozemkov, s ktorými fond nakladá a ktoré sa ako jeden hospodársky funkčný
celok využívali spolu so stavbami vo vlastníctve nájomcu, prevedie tieto stavby alebo niektoré z nich
na inú osobu na účely poľnohospodárstva alebo
lesného hospodárstva, alebo ak tieto stavby alebo
niektoré z nich prenajme inej osobe na účely poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva, fond
môže novému vlastníkovi (nájomcovi) stavieb prenajať na jeho žiadosť pozemky vo výmere zodpovedajúcej účelu využívania stavieb.
8. Fond neprenajme pozemky podľa odseku 4
až 7 osobe, ktorá je dlžníkom fondu alebo ktorá je
blízkou osobou (§ 117 Občianskeho zákonníka)
dlžníkovi fondu. Fond neprenajme pozemky ani osobe, ktorá je blízkou osobou spoločníkovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu
dlžníka fondu. Fond neprenajme pozemky ďalej
osobe, v ktorej sú spoločníkmi, štatutárnymi orgán-
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Čl. IV
Predaj pozemkov
1. Fond môže pozemky vo vlastníctve štátu
predať iným osobám z dôvodu
a) vyporiadania podielového spoluvlastníctva, najmä ak podiel štátu je menší ako podiel iného
spoluvlastníka,
b) zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam iných
vlastníkov,
c) lepšieho hospodárskeho využitia nehnuteľností
iných vlastníkov, ak sa pozemky vo vlastníctve
štátu nedajú účelne samostatne využiť (napr. záhrady pri rodinných a bytových domoch),
d) vytvárania väčších hospodársky funkčných
celkov vhodných na poľnohospodárske alebo
lesnícke využitie, najmä na výsadbu viníc,
chmeľníc, ovocných sadov a na zalesnenie,
e) usporiadania vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo organizácií lesného hospodárstva,
ako aj k pozemkom zastavaným inými stavbami
určenými na účely poľnohospodárstva alebo
lesného hospodárstva.
2. Zastavané pozemky vo vlastníctve štátu,
ktoré boli vyňaté z privatizácie z dôvodu neskončeného konania o uplatnenom reštitučnom nároku
na vydanie týchto pozemkov oprávneným osobám
podľa osobitného predpisu8), fond môže po právoplatnom zamietnutí návrhu na vydanie pozemkov
predať nadobúdateľovi privatizovaného majetku
(stavieb). Ak nadobúdateľ privatizovaného majetku
nemá o kúpu pozemkov záujem, fond ich môže predať aj inej osobe.
7)

8)

§ 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1995 Z.z.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších
predpisov.

3. Fond môže pozemky vo vlastníctve štátu
predávať, ak účel usporiadania vlastníctva k pozemkom a utvárania vhodných pozemkovoprávnych pomerov na hospodárenie na pôde nemožno
dosiahnuť inak, napríklad zámenou pozemkov.
4. Fond pri predaji pozemkov prihliada na potrebu ich prevodu na uspokojenie reštitučných nárokov oprávnených osôb podľa osobitného predpisu 8) .
5. Fond môže pozemky predávať najmenej za
cenu zistenú podľa cenového predpisu 9).
6. Týmito zásadami nie je dotknutý postup
fondu pri predaji pozemkov podľa osobitných
predpisov 10).
7. Fond nemôže predávať pozemky, ak to nedovoľuje zákon 11).
Čl. V
Zámena pozemkov
1. Fond môže pozemky vo vlastníctve štátu
zamieňať za pozemky iných vlastníkov z dôvodu
a) vyporiadania podielového spoluvlastníctva,
b) zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam iných
vlastníkov,
c) nadobudnutia pozemkov do vlastníctva štátu na
uspokojovanie reštitučných nárokov oprávnených osôb podľa osobitného predpisu 8),
d) získania pozemkov do vlastníctva štátu
v ochranných pásmach vodných zdrojov a v chránených územiach s tretím až piatym stupňom
ochrany vrátane ich ochranných pásem, s výnimkou ochranného pásma národného parku 12),
e) vytvárania väčších hospodársky funkčných
celkov vhodných na poľnohospodárske alebo
lesnícke využitie, najmä na výsadbu viníc,
chmeľníc, ovocných sadov a na zalesnenie,

9)

10)

11)

12)

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/
1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov,
náhradách za zriadenie práva osobného užívania a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších
predpisov.
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb., § 34 ods. 3 písm. d) zákona
Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic
a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov,
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 175/1999
Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných ivestnícií a o doplnení niektorých zákonov.
Napríklad § 3 zákona č. 229/1991 Zb., § 48 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny.
§ 14 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 287/1994 Z.z.

f) využitia pozemkov školami a školskými zariadeniami 13) na účely praktického vyučovania,
g) usporiadania vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov
alebo organizácií lesného hospodárstva, ako aj
k pozemkom zastavaným inými stavbami určenými na účely poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva,
h) využitia pozemkov na rozvoj obce alebo vo verejnom záujme.
2. Na účely uvedené v odseku 1 písm. c) možno
zameniť poľnohospodárske pozemky za lesné
pozemky a naopak.
3. Pozemky zamieňané podľa odseku 1 musia
byť porovnateľné. Porovnateľnosť sa posudzuje
najmä podľa ceny pozemkov, v prípade lesných pozemkov aj podľa ceny lesných porastov; prípadné
rozdiely v cene lesných porastov sa vyrovnajú
v peniazoch.
4. Pozemky vo vlastníctve štátu nemožno
zameniť za pozemky iných vlastníkov, ak to vylučuje
osobitný predpis 14).
Čl. VI
Nadobúdanie pozemkov
do vlastníctva štátu
1. Fond môže nadobúdať pozemky do vlastníctva štátu darom alebo kúpou, a to z dôvodu
a) vyporiadania podielového spoluvlastníctva,
najmä ak podiel štátu je väčší ako podiel iných
spoluvlastníkov,
b) zabezpečenia prístupu na nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá,
c) uspokojovania reštitučných nárokov oprávnených osôb poodľa osobitného predpisu 8),
d) získania pozemkov do vlastníctva štátu v ochranných pásmach vodných zdrojov a v chránených
územiach s tretím až piatym stupňom ochrany
vrátane ich ochranných pásem, s výnimkou
ochranného pásma národného parku 12),
e) vytvorenia hospodársky funkčných celkov vhodných na poľnohospodárske alebo lesnícke využitie, najmä na výsadbu viníc, chmeľníc, ovocných sadov a na zalesnenie,
f) usporiadania vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov
13)

14)

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných
škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon
č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/
1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/
1996 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č.
61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č.
132/1989 Zb., § 48 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 287/1994 Z.z.
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alebo organizácií lesného hospodárstva, ako aj
k pozemkom zastavaným inými stavbami určenými na účely poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva.

3. Fond môže nadobudnúť do svojej správy
lesné pozemky vo vlastníctve štátu na uspokojovanie reštitučných nárokov oprávnených osôb
podľa osobitného predpisu8) .

2. Darom môže fond nadobudnúť do vlastníctva
štátu tiež pozemky, ktoré sa dajú bežne prenajať
na účely poľnohospodárstva a ak ide o pozemky
tvoriace podiely spoločnej nehnuteľnosti, aj na
účely lesného hospodárstva.

4. Ak sa dáva do súladu stav evidovaný v katastri nehnuteľností so stavom právnym, ktorý vznikol vydaním alebo zmenou zákona19), nejde o prevod správy.

3. Kúpou môže fond nadobudnúť pozemky do
vlastníctva štátu najviac za cenu zistenú podľa
cenového predpisu 9), ak zákon neustanovuje inak.
Čl.
Prevod

VII
správy

1. Ak nie je ďalej ustanovené inak, predchádzajúce ustanovenia platia aj v prípade, ak
a) fond prevádza správu pozemkov na štátnu rozpočtovú organizáciu, štátnu príspevkovú organizáci, štátnu organizáciu lesného hospodárstva
alebo štátny podnik (ďalej len “štátna organizácia”),
b) fond zamieňa pozemky so štátnou organizáciou,
c) štátna organizácia prevádza správu pozemkov
na fond.
2. Fond prevedie správu pozemkov podľa
odseku 1 bezodplatne, ak ide o prevod na
a) štátnu organizáciu, ktorá je štátnym orgánom,
b)
štátnu organizáciu za účelom určenia ochranného pásma vodného zdroja I. stupňa 15),
c) štátnu organizáciu za účelom určenia ochranného pásma I. stupňa pre prírodné liečivé zdroje
a prírodné zdroje minerálnych stolových vôd16),
d) štátnu organizáciu lesného hospodárstva za
účelom vyhlásenia pozemkov za lesné pozemky 17),
e) na štátnu organizáciu ochrany prírody a krajiny,
ak sa pozemky nachádzajú v chránenom území s tretím až piatym stupňom ochrany a v jeho
ochrannom pásme18), alebo za účelom ich vyhlásenia a zmeny.

Čl. VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Fond pri plnení úloh podľa týchto zásad spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy a
obcami, ak tým môže byť dotknutá ich pôsobnosť
alebo verejné záujmy, ktoré chránia podľa osobitných predpisov20). Spolupracuje tiež s príslušnými
štátnymi fondami 21) a záujmovými združeniami.
2. Konanie podľa týchto zásad je oslobodené
od správnych poplatkov22) a prevody a prechody nehnuteľností sú oslobodené od dane z prevodu a prechodu nehnuteľností 23).
Čl. IX
Zrušujú sa Zásady na uplatňovanie niektorých
ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom,
schválené uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 869 zo 17. decembra 1996 (uverejnené pod
č. 35/1997 Z.z.).
Čl. X
Účinnosť
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia uznesenia vlády Slovenskej republiky
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

20)

15)

16)

17)

18)

19)
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§ 19 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách v znení neskorších
predpisov.
§ 66 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994
Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších
predpisov.
§ 14 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 287/1994 Z.z.
Napríklad zákon č. 80/1998 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 229/
1991 Zb., zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z

21)

22)

23)

Napríklad § 32 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
č. 330/1991 Zb., zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/
1994 Z.z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva
a potravinárstva v znení neskorších predpisov.
§ 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/
1995 Z.z.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 62/
539/1996 na zamedzenie tvrdostí a nezrovnalostí zákona
Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva,
dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
v znení neskorších predpisov (publikované vo Finančnom
spravodajcovi č. 6/1996 pod č. 37).
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Metodický pokyn
na povoľovanie výnimiek podľa § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky rezortu
pôdohospodárstva a Slovenský pozemkový fond

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky /ďalej len “ministerstvo”/ vydáva tento metodický pokyn na realizáciu § 45 a 45a zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku
štátu na iné osoby v znení zákona č. 210/1997 Z. z.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1/ Metodický pokyn zohľadňuje špecifiká a osobitosti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby,
vodohospodárstva a lesného hospodárstva a upravuje postupy pri predkladaní a schvaľovaní žiadostí
o výnimku štátnymi podnikmi a Slovenským pozemkovým fondom /ďalej len “SPF”/.
2/ Výnimky z odsekov 1, 2 a 4 § 45 zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
/ďalej len “výnimka”/ na odplatný prevod hmotného
investičného majetku v zostatkovej hodnote najviac
5 miliónov Sk alebo vklad do obchodnej spoločnosti
vo výške najviac 100 000 Sk štátnym podnikom
a SPF, povoľuje ministerstvo 1/ . V ostatných prípadoch môže výnimky povoliť vláda na návrh Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku
Slovenskej republiky, ktorému žiadosť o povolenie
výnimky predkladá ministerstvo.
Č l. 2
Základné kritériá posúdenia odplatného
prevodu
Riaditeľ štátneho podniku môže predložiť žiadosť o povolenie výnimky iba vtedy, ak ide o majetok štátu, ktorý sa stal pre podnikateľskú činnosť
štátneho podniku nepotrebným a odpredaj tohto
majetku nenaruší funkčnosť celého podniku alebo
jeho časti. Riaditeľ SPF predloží žiadosť v prípade
ak sa jedná o majetok nepotrebný na riešenie reštitučných náhrad. Pred podaním žiadosti je potrebné posúdiť najmä:
1/

§ 45a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 210/1997 Z. z.

a/ možnosti použitia majetku štátu na podnikateľskú činnosť štátneho podniku,
b/ dopad odplatného prevodu majetku na hospodársku situáciu tak štátneho podniku, ako aj tretích osôb - veriteľov,
c/ dopad odplatného prevodu majetku na pripravovaný privatizačný projekt,
d/ možnosť riešenia týmto majetkom reštitučných
nárokov,
e/ vplyv režimu zdaňovania a celkové náklady na
prípravu výnimky /znalecké posudky, geometrické plány a pod./.
Č l. 3
Žiadosti o povolenie výnimky
1/ Žiadosti o povolenie výnimky, v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh sa predkladajú odboru právnemu a majetkových vzťahov ministerstva /ďalej
len “odbor právny”/, okrem žiadostí predkladaných
podľa čl. 5 ods. 6, ktoré sa predkladajú lesníckej
sekcii ministerstva.
2/ Žiadosť obsahuje:
a/ odôvodnenie, so zhodnotením vplyvu dopadu
predaja časti majetku na hospodárenie podniku
/nepotrebnosť, alebo nemožnosť využívania pri
ďalšej činnosti štátneho podniku/,
b/ vymedzenie majetku navrhovaného na odplatný
prevod a jeho súvislosť s vypracovávaným
privatizačným projektom, resp. so zásadami privatizácie - transformácie. Pri nehnuteľnostiach
informáciu o spôsobe nadobudnutia majetku
štátom a výpis z katastra nehnuteľností 2/,
c/ návrh kúpnej ceny,
d/ účel použitia finančných prostriedkov získaných
odplatným prevodom majetku.
3/ Prílohu žiadosti tvorí:
a/ zápisnica o výsledku výberového konania,
b/ zápisnica inventarizačnej komisie štátneho
podniku, resp. odštepného závodu osvedčujúca
prebytočnosť majetku pre podnikateľskú činnosť,
2/

Zákon č. 162/1993 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv nehnuteľnostiam
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c/ špecifikácia hmotného majetku. Vzor špecifikácie s uvedením obsahu je v prílohe č. 1 tohto
metodického pokynu,
d/ list vlastníctva, resp. výpis s pozemno knižnej
vložky /v čase podávania žiadosti nie starší ako
dva mesiace/, identifikácia PK stavu a snímka
pozemkovej mapy, resp. geometrický plán,
e/ prehlásenie riaditeľa o spôsobe využitia finančných prostriedkov získaných predajom,
f/ prehlásenie riaditeľa o vylúčení možných reštitučných nárokov k predávanému majetku a nezáujme reštituentov o predmetný majetok,
g/ ocenenie hmotného investičného majetku vykonané oprávneným znalcom v súlade s cenovými predpismi, pri drobnom hmotnom investičnom majetku zápisnica cenovej komisie menovanej riaditeľom štátneho podniku,
h/ identifikácia záujemcu o kúpu, u fyzických osôb
fotokópia občianskeho preukazu a u právnických osôb výpis z obchodného registra /nie
starší ako dva mesiace/,
i/ pri zámenách lesného pôdneho fondu odôvodnenie splnenia podmienok stanovených v Usmernení MP SR, schválenom na porade vedenia
ministerstva dňa 28.10.1998 na aplikáciu ustanovení zákona č. 80/1998 Z. z., ktorým sa mení
zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu
majetku v znení neskorších predpisov, zákon
Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
j/ zmluva o vykonávaní prác strojmi a strojným
zariadením používaným pri práci v lesnom
hospodárstve minimálne na 3 roky.
4/ Pri žiadostiach o povolenie výnimky na
odplatný prevod zásob, drobného hmotného investičného majetku a hmotného investičného majetku v nulovej zostatkovej hodnote /okrem nehnuteľností a motorových vozidiel sa nevyžadujú prílohy podľa odseku 3 písm. d/, g/, i/ a j/.
5/ Pri žiadostiach o povolenie výnimky na vklad
do obchodnej spoločnosti alebo odplatný prevod
podielu alebo akcií, doložia štátne podniky údaje
a prílohy vyžadované‚ podľa odseku 2 a 3 iba
v rozsahu primeranom povahe veci. Pri finančnom
vklade - výšku vkladu a údaje o obchodnej spoločnosti /spoločenská zmluva, alebo výpis z obchodného registra, spoločníci, výška podielu v spoločnosti a pod./.
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6/ Ak predkladá ministerstvu žiadosť o výnimku
SPF3/, uvedie v nej údaje podľa odseku 2 písm. c/
a d/ a doloží prílohy podľa odseku 3 písm. a/, d/, g/
a h/.
7/ Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v
žiadosti o výnimku, jej príloh podľa odseku 2 a 3,
zodpovedá štatutárny zástupca.
Č l. 4
V ýber záu
jemcu o odkúpenie
záujemcu
prebytočného majetku
1/ Spôsob výberu záujemcu o kúpu prebytočného majetku štátu možno realizovať výberovým
konaním, ktorého sa musia zúčastniť minimálne
dvaja záujemcovia.
2/ Výberové konanie podľa odseku 1/ sa nevykonáva pri:
a/ predaji obytného domu vrátane pozemku pre
nájomcu,
b/ usporiadaní vlastníckych práv k pozemku pre
majiteľa na ňom stojacej stavby,
c/ usporiadaní vlastníckych práv k stavbe pre
majiteľa zastavaného pozemku,
d/ usporiadaní spoluvlastníckych pomerov k nehnuteľnosti,
e/ zámene lesného pôdneho fondu za účelom
usporiadania pozemkového vlastníctva s cieľom
vytvorenia vhodných vlastnícko - právnych pomerov na racionálne hospodárenie,
f/ predaji hmotného investičného majetku používaného pri práci v lesnom hospodárstve
/napr. kolesové traktory, špeciálne lesné kolesové traktory/, ktorý je v dlhodobom nájme, resp.
sa odpredá zamestnancovi podniku, ktorý sa
v zmluvne zaviaže na vykonávanie prác pre
podnik minimálne na 3 roky,
g/ predaj ťažných koní vyradených z prevádzky,
h/ pri predaji majetku SPF, ktorý je v nájme, ak
z nájomného vzťahu vyplýva nárok nájomcu na
prednostné odkúpenie prenajatého majetku
alebo ťarcha zo zhodnotenia prenajímaného
majetku.
Č l. 5
Posudzovanie žiadostí o výnimky
1/ Odbor právny preskúma, či žiadosť obsahuje
údaje a prílohy uvedené v čl. 3 ods. 2 a 3. Ak je
3/

§ 45a odsek 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach
prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 210/
1997 Z. z.

žiadosť neúplná alebo neobsahuje všetky prílohy,
vráti sa štátnemu podniku na doplnenie.
2/ K žiadosti štátneho podniku si odbor právnyvyžiada písomné stanovisko príslušnej odvetvovej
sekcie ministerstva.
3/ Ak o výnimku na odplatný prevod nehnuteľného majetku žiada štátny podnik obhospodarujúci
lesný pôdny fond a sú pochybnosti o správe majetku štátu, lesnícka sekcia vyžiada stanovisko SPF.
Ak o výnimku na odplatný prevod lesného pôdneho
fondu vrátane nehnuteľností žiada SPF, odbor
právny si vyžiada stanovisko lesníckej sekcie.
4/ Ak o povolenie výnimky na odplatný prevod
nehnuteľností žiada štátny podnik hospodáriaci na
poľnohospodárskej pôde, vyžaduje sa stanovisko
S P F.
5/ Žiadosť o výnimku s prílohami a príslušnými
stanoviskami predloží odbor právny na posúdenie
Rezortnej privatizačnej komisii MP SR.
6/ Žiadosť o zámenu lesného pôdneho fondu
predloží na posúdenie do Rezortnej privatizačnej
komisie MP SR sekcia lesnícka.
7/ Po posúdení žiadosti a jej odporučení Rezortnou privatizačnou komisiou MP SR, odbor právny požiada štátny podnik o doručenie:
a/ úradne overenú zmluvu o uzatvorení budúcej
zmluvy na odplatný prevod majetku. Ako podmienka pre uzatvorenie kúpnej zmluvy bude
v zmluve o budúcej zmluve uvedené povolenie
výnimky príslušným orgánom a podanie návrhu
na vklad až po zaplatení kúpnej ceny v celej
výške, v prípade SPF po uhradení prvej splátky
kúpnej ceny,
b/ finančné zabezpečenie odplatného prevodu
/preukázanie finančného krytia záujemcom/.
Č l. 6
Povolenie výnimky
1/ Po odporučení žiadosti Rezortnou privatizačnou komisiou MP SR a doplnení podľa čl. 4 ods. 6,
odbor právny spracuje návrh rozhodnutia s odôvodnením predaja majetku a predloží na podpis ministrovi pôdohospodárstva:

a/ návrh odporúčajúceho stanoviska ministerstva
ak o povolení výnimky rozhoduje vláda SR, ktoré
spolu so žiadosťou a prílohami predloží Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného
majetku Slovenskej republiky,
b/ návrh rozhodnutia ministerstva v ostatných
prípadoch. Vzor rozhodnutia je v prílohe č. 2 metodického pokynu.
2/ Odbor právny zašle žiadateľovi rozhodnutie
ministra alebo ho písomne oboznámi s rozhodnutím
vlády SR. Fotokópiu rozhodnutia doručí príslušnej
odvetvovej sekcii.
3/ Ak sa k povoleniu výnimky vyjadroval SPF,
oznámi odboru právnemu, povolenie výnimky
s pripojením fotokópie rozhodnutia aj tejto inštitúcii.
Č l. 7
Kontrola
1/ O prevode majetku štátu, úhrade finančných
prostriedkov a spôsobe ich použitia, predloží štátny
podnik písomnú informáciu odboru právnemu a informuje príslušnú odvetvovú sekciu.
2/ Odbor právny raz za štvrťrok predloží odboru
kontroly ministerstva zoznam povolených výnimiek
so základnými údajmi podľa rozhodnutia príslušného orgánu.
3/ Na základe predloženého zoznamu odbor
kontroly ministerstva v spolupráci s odborom právnym a príslušnými odbormi odvetvových sekcií,
vykoná kontrolu nakladania s majetkom a majetkovými právami štátu a preverí spôsob naloženia
s finančnými prostriedkami získanými odplatným
prevodom.
Č l. 8
Záverečné ustanovenia
1/ Ruší sa Metodický pokyn uverejnený vo
Vestníku MP SR čiastka 22 z októbra 1997.
2/ Metodický pokyn nadobúda účinnosť 16. júla
2001.
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Zásady
posudzovania ceny nehnuteľného majetku v Rezortnej privatizačnej komisii

Rezortná privatizačná komisia zriadená ako
poradný orgán ministra pôdohospodárstva bude
posudzovať predložené žiadosti o výnimku podľa
§ 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov na základe nasledovných zásad:
1. Kúpna cena musí byť určená znaleckým
posudkom alebo podnikovou cenovou komisiou,
ktorú menuje riaditeľ štátneho podniku z hospodárskych pracovníkov príslušného odštepného závodu. Kúpna cena nemôže byť nižšia ako zostatková účtovná hodnota predávaného majetku,
s výnimkou prípadov, kedy predaj majetku realizuje
S P F.
“Pri predaji dlhodobo nevyužívaného majetku
v správe SPF bude pri stanovení kúpnej ceny rozhodujúci technický stav a využiteľnosť tohto majetku. Tieto skutočnosti odôvodní SPF v žiadosti,
v ktorej odporučí kúpnu cenu v zmysle Interného
pokynu SPF s prílohou znaleckého posudku podľa
oceňovacej vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Metodického pokynu Ministerstva spravodlivosti SR /znalecký štandard,
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resp. podľa vyhlášky MS SR o stanovení hodnoty
podniku, jeho častí a zložiek majetku, č. 255/2000
Z.z./.”
2. Pri predaji pozemkov druh zastavaná a ostatná plocha sa bude predajná cena určovať v minimálnej výške vypočítanej podľa § 15 ods. 1, 2 a 3
oceňovacej vyhlášky MF č. 465/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov. Tento postup sa musí aplikovať v súlade s § 6 ods. 1 a 2 vyhlášky FMTIR
č. 85/1976 Zb., ktorá vymedzuje stavebný pozemok.
3. Pri predaji pozemkov na individuálnu rekreáciu sa bude predajná cena určovať podľa § 15 ods.
4 oceňovacej vyhlášky MF č. 465/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
4. Pri predaji pozemkov zastavaných rekreačnými chatami a objektami vo vlastníctve nadobúdateľov postavených mimo chatových osád môže
sa odpredať pozemok v maximálnej výmere do
600 m2.
Minister
Ing. PPa
a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,

Príloha č. 1

- V z o r -

Špecifikácia hmotného investičného majetku

Budovy:
Súpisné číslo:

............................

Parcelné číslo:

............................

Názov:

............................

Inventárne číslo:

............................

Rok nadobudnutia:

............................

Spôsob nadobudnutia:

............................

Nadobúdacia hodnota:

.............................

Oprávky:
Zostatkov hodnota:

............................
k poslednému dňu mesiaca pred podaním žiadosti

Pozemky:

Katastrálne územie:

.............................

Číslo parcely:

.............................

Druh pozemku:

.............................

Výmera:

.............................

Hodnota pozemku:

z účtovnej evidencie

Rok nadobudnutia:

............................

Spôsob nadobudnutia:

............................

Stroje a zariadenia:
Názov:

............................

Inventárne číslo:

............................

Rok nadobudnutia:

............................

Spôsob nadobudnutia:

............................

Nadobúdacia hodnota:

............................

Oprávky:

............................

Zostatková hodnota:

k poslednému dňu mesiaca pred podaním žiadosti
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Pri automobiloch, traktoroch a cestných strojoch, ktoré podliehajú evidencii
na príslušnom útvare polície aj:

Štátnu poznávaciu značku:

.............................

Číslo motora:

.............................

Rok zaradenia do prevádzky:

.............................

Počet najazdených kilometrov: .............................
Miesto sídla podniku, dňa ..........
Podpis riaditeľa
pečiatka
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Príloha č. 2
V z o r

Bratislava ...........
Číslo: ...........
Rozhodnutie
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 45a zákona číslo 92/1991
Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

výnimku z § 45 ods. 1 a 4 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
pre
Obchodné meno štátneho podniku
na odplatný prevod - presné vymedzenie majetku tvoriaceho predmet výnimky
kupujúci - uviesť meno a adresu nadobúdateľa
za dohodnutú cenu ........,- Sk

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom vydania.

Poučenie:
Toto rozhodnutie nie je rozhodnutím vydaným v správnom konaní a nie je možné podať voči nemu
opravný prostriedok.

Minister
Ing. PPa
a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,
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Štatút
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
na udeľovanie rezortných vyznamenaní

Článok 1
1. Minister pôdohospodárstva Slovenskej
republiky /ďalej len “minister“/ vyznamenáva mimoriadne zásluhy a prínosy v oblasti pôdohospodárstva, výsledky práce, úsilie o rozvoj odvetví
rezortu, výnimočné činy a úspechy, udelením rezortného vyznamenania.
2. Vyznamenanie je rezortná medaila Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
/ďalej len “ministerstvo“/ v troch stupňoch a ďakovný list.
Článok 2
Zriaďujú sa tri stupne rezortnej medaily ministerstva a ďakovný list:
1.
2.
3.
4.

Zlatá medaila
Strieborná medaila
Bronzová medaila
Ďakovný list

– I. stupeň
– II. stupeň
– III. stupeň.

Článok 3
1. Zlatá medaila, ako I. stupeň rezortného vyznamenania sa udeľuje
a/ občanom Slovenskej republiky
1. ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili
o rozvoj a úspešnú prezentáciu a propagáciu slovenského pôdohospodárstva s výsledkami medzinárodného významu,
2. ktorí sa zaslúžili o záchranu života a ochranu značných materiálnych hodnôt,
b/ občanom iných štátov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj
slovenského pôdohospodárstva v rámci úspešného rozvoja medzinárodných vzťahov,
c/ kolektívu, rezortným organizáciám a inštitúciám,
ktorých výsledky dlhoročnej činnosti významne
prispeli k rozvoju slovenského pôdohospodárstva
d/ najlepším absolventom vysokých škôl, ktoré sú
odborne príslušné rezortu pôdohospodárstva,
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najmä Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre, Technickej univerzity vo Zvolene, Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v danom roku.
2. Strieborná medaila, ako II. stupeň rezortného
vyznamenania sa udeľuje
a/ občanom a organizáciám Slovenskej republiky
za dosiahnutie vynikajúcich pracovných úspechov v rezorte pôdohospodárstva republikového významu,
b/ občanom a organizáciám iných štátov za výnimočnú spoluprácu s rezortom pôdohospodárstva.
3. Bronzová medaila, ako III. stupeň sa udeľuje
občanom a organizáciám Slovenskej republiky
a iných štátov za úspechy v rezorte pôdohospodárstva, dosiahnuté v rámci dlhoročného úspešného pôsobenia pri jeho rozvoji, prezentácii a zveľaďovaní hodnôt.
4. Ďakovný list ministra, generálneho riaditeľa
sekcie ministerstva a riaditeľa regionálneho odboru
ministerstva sa udeľuje pri príležitosti životných
a pracovných jubileí a slávnostných príležitostiach.
Článok 4
Rezortné vyznamenanie sa udeľuje pri príležitosti:
1. Svetový deň vody
22. marec
2. Mesiac lesov
apríl
3. Agrokomplex
august
4. Dni Sv. Huberta
september
5. Deň výživy
16. október
6. Významné výročia a príležitosti
aktuálne
7. Promócie
aktuálne
Článok 5
1. Návrhy na udelenie rezortného vyznamenania sa predkladajú prostredníctvom predkladateľov,

ktorými sú vedúci úradu ministerstva a generálni
riaditelia sekcií ministerstva. Podnet na udelenie
vyznamenania môžu podať predkladateľom organizácie i jednotlivci.
2. Podnet na predloženie návrhu treba podať
najneskoršie jeden mesiac pred odovzdaním
vyznamenania.
3. Podnet obsahuje
a/ základné údaje navrhovaného,
b/ stručné zdôvodnenie návrhu,
c/ príležitosť, pri ktorej sa vyznamenanie má odovzdať.
4. Centrálnu evidenciu schválených návrhov na
vyznamenanie vedie odbor personálny. Kancelária
ministra zabezpečuje grafickú úpravu a vyhotovenie medailí, sprievodného listu, ďakovného listu
a obalov.

Článok 6
Zrušuje sa Štatút Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na udeľovanie rezortných vyznamenaní, ktorý bol uverejnený vo
Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky čiastka 17/1998.

Článok 7
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Minister
Ing. PPa
a v el K
oncoš , vv.r
.r
Koncoš
.r..
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Poznámky

54

Poznámky
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Poznámky

Vestník Ministerstva pôdohospodárstva Slovens kej republiky. Vydáva Ministers tvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava v Ústave vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo, Nitra vo Vydavateľstve NOI, Koceľova
17, 821 08 Bratislava. Vychádza podľa potreby. Adresa redakcie: Koceľova 17, 821 08 Bratislava. Telefón: 5557 64 65,
fax: 5557 11 52, e-mail: noi@nextra.s k. Celoročné predplatné 250.- Sk. Frankové reklamácie sa uznávajú do 15 dní po doručení reklamovanej čias tky. Objednávky a reklamácie vybavuje redakcia. Podávanie novinových zásielok povolené RPP
Bratislava-poštou BA 12, pod č. j. R 3/93 zo dňa 9. 2. 1993. Expedícia: FORTIS Bratislava.
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Vestník

č.

11/20001

V Ý N O S
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. mája 2001 č. 1535/2001 - 100,
ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996 - 100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá
časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998 - 100

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods.1 a § 30 ods.1 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách ustanovujú:

Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 981/1996 - 100 z 20.mája 1996, ktorým
sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej
časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998 - 100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva
prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potra-

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
R
oman K
ováč vv.r
.r
Roman
Ko
.r..

vinového kódexu Slovenskej republiky, sa mení takto:
1. V prílohe č. 8 k štvrtej hlave druhej časti potravinového kódexu sa z tabuľky VIII. Trvanlivé pečivo
v bode 2. Trvanlivé pečivo s náplňou a polevou
vypúšťa riadok upravujúci celkový počet mikroorganizmov.
2. V prílohe č. 16 k štvrtej hlave druhej časti potravinového kódexu sa z tabuľky V. Čaj, bylinné
a ovocné čajoviny a prípravky z nich v bode 2.
Bylinné a ovocné čajoviny vypúšťa riadok upravujúci celkový počet mikroorganizmov.

Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2001.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
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